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ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

за учебната 2019/2020 година 

 
Настоящият правилник е изграден на основание на Закона за училищното и 

предучилищното образование. 

 
ОУ „Свети Климент Охридски” – гр. Видин е: 

1. Основно общообразователно средищно училище от І до VІІ клас.  

2. Публична общинска собственост.  

3. На делегиран бюджет от 2008 г.  

4. Със седалище: 3700 гр. Видин;  ул. „Екзарх Йосиф” № 17;  

5. С Булстат 000151447.  

6. С банкова сметка.  

7. С кръгъл печат на училището.  

8. С печат с държавния герб. 

9. С Обществен съвет. 

 

Глава ІОбщи положения: 
 

Чл. 1. (1) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват 

условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование. 

Училището полага основите на непрекъснато образование на учениците, като 

осигурява: 

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;  

2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура;  

3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;  

4.   духовно, физическо, социално развитие и здравословен начин на живот;  

5.   изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български 

гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;  

6.   формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

7.   завършване на основна степен на образование.  

Чл. 2.(1)Учениците ползват правото си на образование, независимо от своята възраст. 

(2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за 

завършен предходен клас или степен на образование.  

 (3) Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да 

придобиват образование от една и съща степен.  

Чл. 3. Държавните образователни стандарти в предучилищното и училищното 

образование са единни за всички ученици. 

Чл. 4.(1) Светското образование не допуска налагането на учениците на 

идеологическии религиозни доктрини.  
(2) В училището може да се изучават религиите в исторически, философски и културен 
план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. При условията и по реда 
на ЗПУО в процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет 



Религия.  
(3) В процеса на училищното образование може да се изучава учебниятпредмет 
Майчин език.  

Чл. 5.(1)Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището,като: 

1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на ДОС;  

2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и 

способностите си.  

Чл. 6.(1)Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма 

и е задължително за всички граждани на Република България. 

(2) Училището предлага обучение и в индивидуална, самостоятелна, дистанционна 

и комбинирана форма. Условията и редът за промяната на формата на обучение се 

определят с ДОС за организацията на дейностите в училищното.  
(3) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, 
когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, 
установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното 
образование.  

 (4) Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в І /първи/ 

клас е задължителна и се извършва в ПГ /подготвителни групи към детските градини 

или училището по избор на родителите.  

Чл. 7.Училището,съвместно с финансиращия орган,осигурява подкрепяща среда за 

интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със СОП и / или с хронични 

заболявания, в т.ч. на ресурсно подпомагане. 

Чл. 8.(1)Обучението и възпитанието на децата и учениците в системата на 

предучилищното и училищното образование се провежда на книжовен български език.  

(2) Учениците, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си 
език в училище, при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт 
за организацията на дейностите в училищното образование. 
(3) Майчин език по смисъла на този правилник е езикът, на който детето общува в 

семейството си.  

Чл. 9.(1)Училището работи на делегиран бюджет и ползва имоти, които са 

публичнаобщинска собственост . 

(2) Финансира се от държавния бюджет, съгласно ДОС за финансирането на 

институциите. 

(3) В училището могат да се обучават ученици и от други общини, тъй като е със статут 

на средищно училище. 

Чл.10. (1)В училището е забранено провеждането на дейности на партийно-

политическа, верска или етническа основа сред учителите и учениците.  

(2) Светското образование в училището НЕ допуска налагането на идеологически и 

религиозни доктрини на учениците, както и дискриминацията на основата на пол, 

народност, етническа принадлежност, привилегии или ограничения, основани на раса, 

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 - Раздел I - Общи разпоредби: 
 

Чл. 11.(1)Училището може да се преобразува, променя и закрива със заповед на 

министъра на образованието и науката, по писмено предложение на кмета на общината 

след решение на общинския съвет и проверка и становище на РУО. 

Чл. 12.(1)Общинското училище има право НА: 

1. наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса 

на дирекцията;  



2.собствен кръгъл печат;  

3.печат с държавния герб; 

4.банкова сметка;  

5.данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.  

(2) Общинското училище има право ДА: 

1.притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;  

2.предоставя собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализира 

поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършва 

квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във 

вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните 

изисквания, както и при спазване на ЗПУО и ДОС; 

3.да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;  

4.да патентова и продава продукти от своята дейност;  

5.да определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и 

униформено облекло; 

6.да определя начина на приемане на децата и учениците в съответствие с 

нормативните актове;  

7.да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;  

8.да издава документи за завършен клас и степен на образование;  

9.да се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и да сключва договори за 

участие в международни програми и проекти.  

(3) Общинското училище носи отговорност ЗА:  

1.изпълнението на ДОС, засягащи дейността му;  

2.създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и 

учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;  

3.законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на МТБ;  

4.извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, 

ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния 

процес.  

(4) Държавата насърчава въвеждането на униформено облекло и други отличителни 

знаци на училището, както и създаването на училищни символи и ритуали.  

(4а) Училището спазва следните ритуали, свързани с дейността на знаменните групи:  

1. Знаменосците на националния флаг на Република България се избират от 

Педагогическия съвет за една година. С тази чест се удостояват ученици, които са 

постигнали високи резултати в учебната, културно-масовата и спортно-

туристическата дейност.  

2.За знаменосци на училищното знаме педагогическия съвет избира едно момче и две 

момичета до края на годината от VІ и VІІ клас, които в края на годината, предават 

знамето на новоизбраните ученици.  

3.Униформата на знаменните групи включва: 

• бяла блуза;  

• черен /тъмен/ панталон, пола;  

• черни /тъмни/ обувки;  

• трикольорна лента;  

• бели ръкавици;  

• подстригана или вързана коса.  

4. Посрещането на знамето на училището става с марш „Радецки”на запис и в 

изпълнение от всички ученици.  

5. Имената на учениците, участвали в знаменни групи, се вписват в летописната книга 

на училището.  

6. Издигането на националния флаг става с изпълнение на Химна на Република 

България на запис и в изпълнение от всички ученици.  



7. Мястото на провеждане на ритуалите е училищния двор или в сградата на 

училището в зависимост от атмосферните условия.  

8. Ритуалът за изпращане на седмокласниците е ежегоден и носи отличителен атрибут 

според желанието на учениците.  

9. Ритуалите и символите в училище се обсъждатотОбществения съвет и/или 

училищното настоятелство.  

10. От  2008  /  2009  учебна  година  е  въведено  академично  облекло  за  учениците, 

завършващи І /първи/ и IV /четвърти/ клас.  

(4б)  Училището  определя  следните  изисквания  за  организиране  на  училищните 

тържества: 

1. Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС.  

2. Комисията по тържествата изработва сценарий за откриване на учебната година и 

за останалите тържества и спортни празници. В тържествата задължитено участие 

вземат групите дейности по интереси към училището, ако има такива, които 

работят целогодишно по предварително утвърден от директора график.  

3. Учителите по физическо възпитание и спорт отговарят за построяването 

научениците в зависимост от акцента на тържеството и дават командите на 

знаменните групи.  

4. Учителите по изобразително изкуство, труд и техника и възпитателите 
отговарят за декорите и украсата. 

5. При необходимост и в зависимост от спецификата на тържеството се уведомява 

Областна „Дирекция полиция” и се изисква тяхното съдействие.  

6. Другарска вечер провеждат само завършващите основно образование учениципод 

прякото ръководство на класния ръководител, с писмено съгласие на родителя, 

като класният ръководител уведомява директора и РУО, родителите и ОДП за 

събитието 10 дни преди това. 

7. Спортно – туристическите празници се провеждат, съгласно приет на ПС годишен 

спортен календар.  

 

Глава ІІ - Раздел II – Училище: 
 

Чл. 13. Училището е средищно и е образователно-възпитателна институция в системата 

на предучилищното и училищното образование, която осигурява завършването на клас 

и придобиването на степен на образование. 
Чл. 14(1)Училищната подготовка е съвкупност от компетентности–знания,умения и 
отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап 
и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното 
образование. 
(2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна. 
Чл.14а(1)Общообразователната подготовка обхваща следните групи 
ключовикомпетентности:  

1. компетентности в областта на българския език;  

2. умения за общуване на чужди езици;  
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и на технологиите;  
4. дигитална компетентност;  

5. умения за учене;  

6. социални и граждански компетентности;  

7. инициативност и предприемчивост;  

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;  

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот 

и спорт.  
(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 
общообразователни учебни предмети.  



(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, 
както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния 
образователен стандарт за общообразователната подготовка.  
Чл. 14б (1)Общообразователната подготовка в основната степен на образование 
ееднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи 
общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от 
тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план. 
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за индивидуалната форма на обучение.  
Чл. 15.(1)Училищното образование според степента е основно. 

(2) Основното образование се осъществява на два етапа - начален и прогимназиален.  

(3) Началният етап е от I до IV клас включително. Обучението се осъществява в 

основно училище.  

(4)Прогимназиалният етап е от V до VII клас включително. Обучението се осъществява 

в основно училище.  

(5)На учениците до 16-годишна възраст от населено място, в което няма училище, 

средищното училище, осигурява безплатен транспорт, целодневна организация и 

столово хранене.  

Чл. 16.(1) В I клас постъпват деца на 7 години,навършени в съответната календарна 

година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на 

родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява 

това. 

(2) Общината изготвя списък на децата,които следва да постъпят вгрупи за 

предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 01 март в училищата и 

детските градини. 

Чл. 17.(1) Децата постъпват в I клас по молба на родителите или настойниците им. 

(2) Училището се избира от родителите или настойниците.  

Чл. 18.(1) За деца,които следва да постъпят в I клас,но здравословното им състояниене 

позволява това, училищното обучение се отлага за една учебна година по реда, 

определен от ЗПУО. 

(2)В училището могат да се обучават интегрирано ученици със СОП по условия и ред, 

определени в ДОС за приобщаващото образование. 

Чл. 19.Училището изпраща сведение за децата,постъпили в подготвителен клас и 

първи клас до Община Видин. 

Чл. 20.(1) Учениците от I до VI клас могат да се преместват в друго училище, през 

време на цялата учебна година.  

(2) Учениците от VII клас могат да се преместват в друго училищене по-късно от 30 

учебни дни преди края на всеки учебен срок.  
Чл. 21. (1)Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1. подаване на писмено заявление от родителя/настойника съгласно чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО до директора на приемащото училище;  

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището 

потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика; 

3. директорът уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е 

обучавал и му предоставя копие на заявлението по т. 1; 

4. при необходимост от получаване на разрешение по чл. 106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и 

чл. 107а, ал. 4 на Наредба №10 от 2016 г., тридневният срок започва да тече от 

датата на получаване на разрешението. 

(2) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го 

предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен 

план. 

(3) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и 

информира родителя/настойника и ученика. Родителят/настойникът подписва 



декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото 

училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

(4) В срока до три работни дни директорът на приемащото училище информира 

писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

(5) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта 

на директора на приемащотоучилище. До датата, посочена в заповедта на директора на 

приемащотоучилище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества 

Чл. 22.(1)На децата, завършили ПГ, се издава удостоверение за 

завършенoзадължително предучилищно образование.  

(2)На учениците, завършили I, II и III клас, училището издава удостоверение за 

завършен клас от начален етап, в което се вписва форма на обучение, година на 

завършване, резултати от обучението.  

(3)На учениците, завършили IVклас, училището издава удостоверение за завършен 

начален етап на основното образование. 

Чл. 23.(1)Учениците,завършили началния етап на основнотообразование,продължават 

обучението си в V клас.  

Чл. 24.(1)Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се 

удостоверява с ученическа книжка. 

(2)На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, 

при желание на родителя за кандидатстване.  

Чл. 24а (1) На учениците,завършили VII клас, училището издава свидетелство за 

основно образование, съгласноНаредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищното образование.  

Чл. 25 (1) На учениците със специлани образователни потребности, които се обучават 

по индивидуална учебна програма с оценки с качествен показател,завършили 

обучението си в VII клас, училището издава удостоверение за завършен VIIклас, 

съгласноНаредба № 8/11.08.2016 г.  за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование, което им дава право да продължат 

обучението си в VIIIклас и за професионално обучение. 

Чл. 26.(1)Учениците,завършили основно образование,могат да продължат 

обучениетоси в следваща степен на образование, както и за придобиване на 

професионална квалификация. 

Чл. 27.(1) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава от директора на 

училището, издало оригиналния документ.  

(2)Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай,че документът по 

ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване, което се отразява в 

молбата.  

Чл. 28.(1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация,от която 

евидно, че оригиналният документ е издаден.  

(2)В случай, че училището, издало оригиналния документ, е закрито, заинтересуваното 

лице подава молба до училището, където се съхранява училищната документация.  

 (3)Когато училищната документация не се съхранява в друго училище, дубликатът се 

издава от училище, определено от началника на регионалното управление по 

образованието, въз основа на издаден документ от Държавния архив.  

(4)В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, 

заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен ред.  

Чл. 29.(1)Дубликатът се издава по образец съгласно съгласно ДОС за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищното образование. 

 

 

 

 

 



Глава трета – Организация на училищното обучение  

Раздел I - Форми на обучение: 
 

Чл. 30.(1)Формата на обучение в училището е дневна. 

(2) Училището може да организира и други форми на обучение, ако има лица, подали 

писмено заявление за това в двуседмичен срок преди началото на новата учебна година, 

както следва: 

1.индивидуална форма;  

2.самостоятелна форма; 

3.дистанционна форма; 

4.комбинирана форма; 

Чл. 31. (1) В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и 

групи. 

(2) Обучението в самостоятелна и индивидуална форма се организира за отделен 

ученик. 

(3) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за 

отделни учебни предмети – за отделен ученик.  

(4) Обучението в дистанционната форма може да се организира в групи от ученици от 

един и същ клас или за отделен ученик.  

(5) Ученик не може да са обучава в две или повече форми на обучение едновременно. 

Чл. 32. Дневната форма на обучение е присъствена форма и се провежда между 8.00 ч.и 

17.00 ч. в учебните дни. 

Чл. 33.(1) В индивидуална форма може да се обучават:  

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 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,  които не могат успешно да 

завършат един и същ клас повече от три учебни години;  

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

възрастта за съответния клас; 

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

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

8.лице, което не може успешно да завърши един и същи клас за повече от три учебни 

години; 

(2)Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване 

или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.  

(3)Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО;  

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

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

домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за 

личностно развитие. 

(5) 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.училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се 

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



2.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.  

Чл. 34(1) В самостоятелна форма може да се обучават:  

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 и/или родителя, 

по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;  

3.ученици с изявени дарби;  

4.лица, навършили 16 години.  

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

ал. 2, т. 1 от ЗПУО. 

(3)Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне 

на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.  

(4)При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за 

дневна форма.  

(5)Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 

родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, 

продължават обучението си в друга форма на обучение чл. 30, ал.2, препоръчана от 

екипа за подкрепа за личностно развитие.  

(6)Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след  

 решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на 

образованието. 

(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за 

учениците по ал. 1, т. 2 се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната 

комисия към регионалното управление на образованието по ал. 6. В комисията 

задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане. 
Чл. 35 (1)Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете отV до 
VІІ включително 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 форма;  

2. ученици със специални образователни потребности;  

3. ученици с изявени дарби;  
4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на 

друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.  
(2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, 
дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV 
включително.  
(3) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, 
разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.  
(4) Обучението в дистанционна форма по ал. 4 за учениците със специални 
образователни потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и 
по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план 
за дистанционна форма.  
(5) Дистанционната форма на обучение 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 учебните 
предмети от училищния учебен план.  
(6) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което 

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. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно 

си осигурява необходимите технически и технологични средства. 
Чл. 36.(1)Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и пореда 
на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от 
училищния или индивидуалния учебен план. 
(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 
индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за 
ученици с изявени дарби.  

(3) Комбинирана 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 VІІ 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.  
(4) В случаите по ал. 3, т. 3 вместо чуждия език, предвиден в училищния учебен план, се 

организира индивидуално обучение по чужд език, който ученика е изучавал преди 

преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище – по реда 

на чл. 35, ал. 5, 5 и 6, или от приемащото училище – по реда на чл. 34, ал. 3 и 4.  
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един 
или по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от 
училището – по реда на чл. 33, ал. 2 – 5, или от друго училище – по реда на чл. 35, ал. 3, 
5 и 6.  
(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или 
няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и 
постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници. Индивидуалното 
обучение се осъществява от училището по реда на чл. 33, ал. 2 – 5.  
 
Чл.37(1)Организацията на обучението в дневна,индивидуална,самостоятелна, 
дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за 
преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с Наредба № 10 от 2016 г. 
за организацията на дейностите в училищното образование.  
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда 
на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 
 

Глава трета – Организация на училищното обучение  

Раздел II - Организационни форми: 
 

Чл. 38.(1)Училищното обучение се организира в последователни класове. 
(2)Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички 
форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в този правилник за 
индивидуалната и самостоятелната форма на обучение.  
(3)Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.  

Чл. 39(1)Учениците,записани за обучение в даден клас в дневна,комбинирана,или 

дистанционна форма на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки 

или групи. 

(2)Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, 

които се поставят след номера на класа.  

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на 

групи, да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от 

различни класове. 



(4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, 
не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им 
принадлежност.  
(5) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални 
образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен 
план. 
(6) При условията на този Правилник за ученик от паралелка може да се организира и 
индивидуално обучение по отделен учебен предмет или модул. 
(7)Училището организира сборни групи за ЦДО, факултативни часове или за дейности, 

свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в 

областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите 

могат да се формират от ученици от различни класове. 

Чл. 40.(1)Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището,броя на 

учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на 

индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с Наредба за 

финансирането на институциите и 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.  

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на 

училището при спазване изискванията на ал. 1.  

(3)В началото на учебната година директорът определя със заповед класните 

ръководители на всички паралелки.  

(4) Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните 

дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната 

паралелка.  

 

Глава трета – Организация на училищното обучение Раздел III - 

Учебно време: 
 

Чл. 41.(1)Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, 

учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

За 2019/2020 учебна година:  

1. Край на I учебен срок за всички – 04.02.2020 г. 

2. Начало на II учебен срок – 06.02.2020 г. 

3.Край на ІІ учебен срок  І-ІII клас – 29.05.2020 г. – 14 учебни седмици. 

4.Край на ІІ учебен срок за ІV - VІ клас – 16.06.2020 г. – 16 учебни седмици. 

5. Край на ІІ учебен срок за VІІ клас – 30.06.2020 г. – 18 учебни седмици. 

(2)  През  учебната  година  учениците  ползват  есенна,  Коледна,  междусрочна  и  

пролетнаваканции:   

1. Есенна  - 01.11.2019 – 03.11.2019 г. вкл.; 

2.Коледна  - 21.12.2019 – 05.01.2020 г. вкл.; 

3.Междусрочна - 05.02.2020; 

4. Пролетна   -11.04.2020 – 20.04.2020 г. вкл. 

Чл. 42.(1)Учебната година е с продължителност 12 месеца. 

(2)Учебната година започва на 15 септември.  

(3) В случай че денят по ал. 2 е почивен, учебната година започва на първия следващ 

работен ден.  

(4)Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 32 учебни 

седмици и се разпределят в два учебни срока.  

(5)Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.  

(6)Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.  

(7) Изключения се допускат, само ако това е предвидено в учебния план.  



(8)През лятната ваканция, по писмено заявено желание на родителите, с решение на ПС 

в училището и училищното настоятелство, могат да се организират дейности за работа 

с деца в „Детска лятна академия” срещу заплащане на специалисти от различните 

области на науката, спорта и изкуствата.  

Чл. 43.(1)За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя 

съсзаповед:  

1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;  

2. неучебните дни;  

3. края на втория учебен срок.  

(2) Заповедта по ал. 1 се издава преди началото на учебната година.  

Чл.43а. (1)Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни– 

само със заповед на министъра на образованието и науката. 

Неучебните дни за 2019/2020 учебна година,определени със заповед на Министъра са, 

както следва:  

 20.05.2020 г. –  ДЗИ по БЕЛ;  

 22.05.2020 г. –  втори ДЗИ ; 

 09.06.2020 г. – НВО па БЕЛв края на VII; 

 11.06.2020 г. – НВО по Математика в края на VII; 

(2)Кметът на общината след уведомяване с началника на РУО може да обявява до 3 

/три/ дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на 

извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на 

общината.  

(3)Директорът на училището, след решение на ПС, може да обявява до 3 учебни дни 

в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява Началника на 

РУО. 

Чл. 44.(1)Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може 

дабъде повече от:  

1.двадесет и два учебни часа      /22/ - за учениците от I клас;  

2.двадесет и три учебни часа      /23/ - за учениците от  II клас;  

3.двадесет и пет учебни часа      /27/ - за учениците от III и IV клас;  

4. тридесет учебни часа /30/ - за учениците от V - VI клас. 

5. тридесет и един учебни часа /31/ - за учениците от VIІ клас. 

 (2) Всяка учебна седмица включва и по един учебен час на класа, който се използва за 

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на 

граждански компетентности.  

Чл.45. (1) Организацията на учебния ден е целодневна и включва от 4 до 7 

задължителни учебни часа. 

(2)Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и 

ред, определени с Наредба №7 за броя на паралелките и групите и броя на учениците в 

тях /държавния образователен стандарт за финансиране на институциите/ и съобразно 

броя на подадените заявления от родителите до 01 септември. След 01 септември 

ученици могат да допълват групите за целодневна организация на учебния ден до броя 

на свободните места. 

Чл. 45а. (1) Училището разработва годишна училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден . 

(2) Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден се приема 

от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 15 

септември. 

(3) Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва 

организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси. 

Чл. 45б. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното 

разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по 



самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 

интереси се провеждат съответно след обяд или преди обяд. 

Чл. 45в. (1) Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, 

продължителността на които е в съответствие с чл. 55, ал. 2. 

(2) За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва: 

самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни 

часа; интереси – 2 учебни часа. 

(2) За учениците от V до VІІ клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих 

и физическа активност и по занимания по интереси се разпределят за деня съобразно 

седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко от 6 учебни часа. 

Чл. 45г. (1) Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 

1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката; 

2. организиране на обедното хранене на учениците; 

(2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни 

от тези за дейностите по самоподготовка. 

 

Чл. 45д. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час; 

2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 

4. подготовка за класни и контролни работи; 

5.изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от 

учителя на групата; 

6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране наподготовката 

си;  

7. консултации с учители по различни учебни предмети, които са различни от 

консултациите по предмети, регламентирани в общата подкрепа за личностно развитие 

(2) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката. 

Чл. 45е. (1) Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на 

учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да 

не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план. 

(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в годишната 

училищна програма за целодневна организация на учебния ден. 
Чл. 46.(1)Продължителността на учебния час при дневна форма на обучение   

1.тридесет и пет минути – 35 мин. - в I и II клас; 

2.четиридесет минути – 40 мин. - в III и IV клас; 

3.четиридесет и пет минути – 40 мин. - в V-VII клас (чл. 7, ал. 7 от Наредба за 

организация на дейностите в училищното образование). 
(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не 

повече от 30 минути за голямото междучасие след втория час. 

(3) Учениците от Iкласи ПГ, ако има такава, се обучават само до обяд. 

(4) Учениците от I - VIІ клас могат да се обучават целодневно при желание от страна на 

родителите, заявено писмено при директора на училището. 

 

 

 

 

 



Глава трета – Организация на училищното обучение  

Раздел IV - Съдържание на училищното обучение: 
 

Чл.47.(1)Учебното съдържание в училищното обучение се групира в 

общообразователна подготовка. 

(2) Общото образование се осъществява чрез общообразователна подготовка. 

Чл. 48.(1)Общообразователната подготовка включва задължителна, избираема и 

факултативна подготовка.  

(2)Задължителните учебни часове(ЗУЧ) осигуряват постигането на 

общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. 

Общообразователният минимум за началния и прогимназиалния етап на основното 

образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища.  

(3)Избираемите учебни часове /ИУЧ/осигурява знания и умения на по-високо равнище 

по всички учебни предмети от културно-образователните области, в съответствие с 

интересите и индивидуалните възможности на учениците, съобразно и с възможностите 

на училището. За учебната 2019/2020г. в училището са въведени следните избираеми 

часове, избрани от учениците с писмено заявление, както следва: 

 

Клас 
Брой   часове 

по учебен план ИУЧ 
I 3 БЕЛ, Математика, Английски език 
II 3 БЕЛ, Математика, Английски език 
III 2,5 БЕЛ, Математика, Английски език 
IV 2 БЕЛ, Математика, Английски език 
V 2,5 БЕЛ, Математика, География и икономика 
VI 2,5 БЕЛ, География и икономика, Човекът и природата 
VІІ 3 БЕЛ, Математика, Химия и опазване на околната среда 

 

(4) Факултативните учебни часове /ФУЧ/ осигуряват обучение освен по учебните 

предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, 

предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни 

часове.Факултативните часове  се финансират от бюджета на училището, а при  

недостиг в бюджета,  групите се финансират от родителите. 

 

Факултативни часове, които училището 

може да предложи 

Факултативни часове,  избрани от 

учениците за 2019/2020 учебна година 

В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА  

Български език и литература  

Английски език  

Математика  

История и цивилизация  

География и икономика  

Биология и здравно образование  

Човекът и обществото  

Сексуално и репродуктивно здравно 

образование 

 

В ОБЛАСТТА НА СПОРТА  

Баскетбол  

Волейбол  

Тенис на маса  

В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА  

Вокална група „Сребърни звънчета“  

Клуб по актьорско майсторство „Сълза и  



смях“ 

Клуб „Сценографи и приложни изкуства“  

ДРУГИ  

Млад еколог  

Знам и мога  

В света на приказките  

Предприемачество  

Интеркултурно образование  

 

(5) Желанието за обучение в ИУЧ,ФУЧ и в извънкласните и извънучилищни дейности 

се декларира от ученика две седмици преди края на учебната година със заявление до 

директора на училището. Учениците, които се преместват от друго училище, подават 

заявленията си при записване в приемащото училище.При новосформирани класове и 

паралелки заявленията се подават до 3 дни след началото на учебните занятия. 

(6) Изборът на чужд език се извършва съобразно желанието на учениците и 

възможностите на училището. 

Чл. 48а.Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от 

учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и 

потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта. 

Чл. 49.(1)Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в 

ЗП; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой 

часове за изучаването на учебните предмети от раздел А, Б и В, график на учебната 

година и описание на организацията на обучението в съответното училище. 

(2)Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и 

разпределя учебните предмети и часовете от ИП и ФП за целия етап на обучение, 

съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.  

(3)Училищните учебни планове се приемат с решение на ПС и след съгласуване с 

Обществения съвет на училището и се одобряват от началника на РУО за 

общинските училища, които се финансират чрез бюджета на Министерството на 

образованието и науката;  

(4)Училищният учебен план се утвърждава от министъра на образованието и науката - 

при откриване, преобразуване и промени, а за всяка учебна година - от началника на 

регионалното управление на образованието.  

Чл. 50.(1)Обучението за придобиване на общообразователна подготовка по всеки от 

учебнитепредмети по чл. 3, ал. 1 от Наредба №5 от 2015г. се осъществява по учебни 

програми, в които въз основа на съответните изисквания се конкретизират 

компетентностите на учениците като очаквани резултати.  

(2)Учебните програми за ЗЧ се утвърждават от министъра на образованието и науката.  

(3)Учебните програми за ИУЧ и ФУЧ сеутвърждават от директора на училището. 

Чл. 51.(1)Усвояването на знанията и придобиването на умения при училищното 

обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.  

(2) Изискванията към съдържанието и графичното оформление на учебниците и 

учебните помагала се определят с държавното образователен стандарт за учебниците, 

учебните помагала и познавателните книжки. 

(3)Учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета се одобряват 

от министъра на образованието и науката след оценяване на съответствието им с 

държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и  учебните 

помагала.  

(4) В училището се ползват учебни комплекти /учебници и учебни помагала/ само ако 

съдържат гриф „Одобрена/Одобрен със Заповед № ... на министъра на образованието и 

науката".  



Чл. 52.(1)Учебното съдържание,чрез което се осигурява общо образование, се определя 

съгласно държавният образователенстандартза общообразователна подготовка.  

 

Глава трета – Организация на училищното обучение 

Раздел V - Форми за проверка и оценка, съгласно ДОС за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците: 
 

Чл. 53.(1)Оценяването е системен процес на установяване и измерване напостигнатите 

резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 

реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката. 

(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от 

оценяващия. 

(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за 

всеки оценяван. 

(4) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на 

обучението. 

(5) Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, 

оценяваните компетентности, организацията и формàта на оценяването, както и с 

конкретните правила, по които ще бъдат оценявани. 

Чл. 53а. (1)Оценяването се осъществява: 

1. в процеса на училищното обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител; 

2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от 

обучаващия учител. 

(3) В зависимост от обхвата си оценяването може да е: 

1. национално – в края на етап или степен на образование - в IV и в VII клас; 

2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко 

области; 

3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище. 

(4) В зависимост от организацията може да е: 

1. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 

2. индивидуално – за отделен ученик. 

Чл. 53б. (1)Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите 

– в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или степен на 

образование. 

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. приравнителни; 

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет или модул; 

3. за промяна на оценката. 

(4) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са: 

1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и 

съответствието им с компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет 

за определен клас; 

2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и 

съответствието им с компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка за определен етап от степента на образование; 

Чл. 53в. (1)Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите сепоставя 

оценка. 



(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени 

в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка в учебната 

програма по съответния учебен предмет за съответния клас. 

(3) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде: 

1. текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели 

и осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика; 

2. срочна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на 

учебния срок и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по 

учебния предмет и/или модул през съответния срок; 

3. годишна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на 

учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по 

учебния предмет и/или модул през годината; 

 (4) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след 

полагане на изпит, в случаите когато тя не е слаб (2), не може да се променя. 

Чл.53г.(1)Оценката съдържа качествен и количествен 

показател.Оценките,коитоможе да се поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), 

среден (3), слаб (2). 

(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението, е: 

1. отличен –ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните 

програми.В знанията и уменията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и 

ученикът ги използва правилно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги 

прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията 

му са целенасочени и водят до краен резултат; 

2. много добър –ученикът постига с малки изключения очакваните резултати 

отучебните програми. Показва незначителни пропуски в знанията и уменията си. Усвоил е 

новите понятия и като цяло ги използва правилно. Доказва придобитите компетентности 

при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не 

са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може 

да не е съвсем точен; 

3. добър –ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати 

отучебните програми. Показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно 

се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати 

ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат 

неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат; 

4. среден –ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните 

програми. знанията и в уменията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от 

новите понятия. Притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани 

резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и 

изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки. Действията му съдържат недостатъци и 

рядко водят до краен резултат; 

5. слаб –ученикът не постига очакваните резултати от учебните 

програми,заложеникато прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на 

позитивен измерител „среден“. 

(3) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, 

качественият показател се определя, както следва: 

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; 

2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; 

3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър; 

4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много 

добър; 

5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен. 

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по 

ал. 1. 



(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ се изразяват само с 

количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 1. 

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I –IIIклассе 

поставят оценки само с качествен показател. 

(7) В случаите по ал. 6 системата от качествени показатели се определя със заповед на 

директора на училището след решение на педагогическия съвет. При преместване на 

ученик копие от заповедта се прилага към документацията. 

(8) На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават по 

индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може 

да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения". 

(9) Когато се установи, че учениците по ал. 8 са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка по ал. 1 и по 

този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен 

предмет се преустановява. 

Чл. 54. (1)Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия ипрез 

втория учебен срок. 

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 

установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са 

изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. 

(3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено и има диагностична функция с цел установяване 

на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на придобитите 

компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и идентифициране на 

дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им. 

(4)Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго,минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок 

е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен 

план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен 

план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично; 

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по 

училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. 

(5) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 4  не се включва 

текущото изпитване по ал. 2. 

(6)Според формата текущите изпитвания са устни,писмени и практически,аспоред обхвата 

– индивидуални и групови. 

(7) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се 

поставят текущи оценки. 

(8) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира 

устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено. 

(9) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на 

проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма. 

Чл.54а.(1)Контролната работа е групово писмено изпитване,при което се 

оценяватпостигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по 

определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет. 

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 

Чл.54б.(1)Класната работа е групово писмено изпитване,при което се 

оценяватпостигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. 

(2)Класна работа се провежда в прогимназиалния етап по: 

1. български език и литература  

2. математика 

(3)Класната работа по математика при обучение за придобиване на 

общообразователна подготовка се провежда за един учебен час. 

(4) Класната работа по български език и литература при обучение за придобиване на 

общообразователна се провежда в два слети учебни часа. 



Чл. 54 в. (1)Контролните и класните работи се коригират и рецензират отпреподаващия 

учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите. 

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, 

като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените 

изводи. 

(3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната 

година. 

Чл. 54г.(1)Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване 

наследните изисквания: 

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече 

от две класни и/или контролни работи; 

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

(2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен 

предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на 

всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 

(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а 

класните ръководители – родителите (настойниците, попечителите, представителите на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получилимеждународна 

закрила). 

Чл. 54 д.(1)Изпитните материали за писмените текущи изпитвания,в т.ч.и закласните и 

контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности 

като очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния 

предмет за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни 

познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването. 

(2) В индивидуалните и/или в груповите практически задания, както и при работа по 

проекти и лабораторни упражнения се формулират критерии за оценяване в съответствие с 

утвърдените такива в националните изпитни програми за придобиване на степен на 

професионална квалификация. 

Чл. 55.(1)Срочната оценка се формира от учителя,като се отчитат компетентноститена 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния 

срок за придобиване на общообразователната  подготовка, и при вземане предвид на 

текущите оценки. 

(2) По учебните предмети, изучавани в I – IІІ клас  не се формира срочна оценка. 

(3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по 

чл. 53 г, ал. 8. 

(4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не са 

усвоили компетентностите, определени в учебната програма за съответния клас, или 

получили срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет, се организира 

допълнителнообучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от директора на 

училището. 

(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания по чл. 54, ал. 4 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по 

учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага 

изпит за определяне на срочна оценка по чл. 53 б, ал. 3, т. 2. 

(6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спортза 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността 

на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой 

текущи изпитвания по чл. 54, ал. 4. В този случай срещу учебния предмет в училищната 

документация се записва „освободен“. 

(7) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два 

учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 



Чл. 55а. (1)Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се 

отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано 

през учебната година за придобиване на общообразователната подготовка, и при вземане 

предвид на срочните оценки. 

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

(3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по 

чл. 53 г, ал. 8. 

(4) За резултатите от обучението: 

1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател; 

2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с 

качествен показател; 

3. от IV до VII клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател. 

(6) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна и в комбинирана 

форма, по учебен предмет, ако отсъствията на ученика от учебни часове през втория учебен 

срок надхвърлят 25% от учебните часове по съответния предмет, предвидени по 

училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен 

минималният брой текущи изпитвания по чл. 54, ал.4. В този случай ученикът полага изпит 

за определяне на срочна оценка по чл. 53 б, ал. 3, т. 2. 

 (7) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

и за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни 

срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва 

„освободен“. 

(8) Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, 

освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е 

срочнатаоценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван. 

(9) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят 

срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, 

признати при условията и по реда на глава пета на ДОС за оценяване на резултатите на 

учениците и/или на оценките по съответния учебен предмет, получени в приемащото 

училище. 

Чл. 55б. (1)Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното 

в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните писмените и 

практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на 

ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на 

практически задачи, работа по проекти). 

(2) Срочните и годишните оценки на учениците от ІV до VIІ клас се формират с точност до 

цяло число 

(3)Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответнатазадължителна 

училищна документация. 

(4)Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 3 са: 

1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите 

изпитвания; 

2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от 

писмените изпитвания; 

3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.  

(5)Оценките по всеки учебен предмет при завършване наначален етап наосновно 

образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас 

взадължителните и в избираемите учебни часове. 

(6) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, срещу учебния 

предмет в задължителната училищна документация се записва „освободен“. 



(5) Оценките по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап на основно 

образование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2). 

(6)Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиаленетап на основно 

образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от класовете – 

V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(7) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на определен клас, срещу 

учебния предмет за съответния клас в задължителната училищна документация се записва 

„освободен“. 

(3) Оценките по ал. 6 се записват в свидетелството за основно образование. 

Чл. 56. (1)Приравнителните изпити се провеждат: 

1. за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови 

статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на който е 

разработен съответния училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен 

план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е 

започнало обучението си в съответната степен; 

2. за ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, етап от 

степен на образование в училище на чужда държава, в процеса на признаването на 

което при съпоставка с действащия към момента рамков учебен план, въз основа на 

който е разработен училищният учебен план, е констатирано различие в 

изучаваните от ученика учебни предмети. Разпоредбата се прилага и при завършен 

период, клас или етап на образование в системата на Европейските училища. 

(2) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се провеждат в 

съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за съответния клас. 

(3) В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищното обучение 

преди приключване на учебния процес за съответната година, се провеждат изпити по реда 

на приравнителните изпити по ал. 1 и 2, в резултат на които се формира срочна оценка, 

като те се провеждат в съответствие с частта от учебната програма за съответния срок.  

Чл. 56а (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка – за VII клас; 

(2)Поправителни изпити се полагат от ученици,когато годишната им оценка е слаб (2) по 

някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове. 

(3) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до 

IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на 

обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три 

години. 

(4) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този 

клас възраст, както и учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в задочна 

форма, полагат поправителни изпити. 

(5) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна или 

комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, 

за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, 

изучавани в задължителните или избираемите учебни часове от училищния учебен план в 

IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след 

съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

(6) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната 

програма по съответния учебен предмет за съответния клас от общообразователната 

подготовка. 

(7) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. 

(8) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване 

на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, 

определен със заповед на директора на училището. 



(9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не 

са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна 

поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не 

по-късно от 10 октомври. 

Чл. 56б(1)Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключванена 

учебните занятия съответно за VII клас. 

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет се полага върху учебното 

съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния 

клас. 

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до 

директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда 

на чл. 55а. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка 

по ал. 1. 

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече 

от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни 

часове. 

Чл. 56в. (1)Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет сеполагат от: 

1. учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при 

обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25% от 

учебните часове по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната 

паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради 

невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания при спазване на 

принципа за ритмичност по чл. 54, ал. 4; 

2. учениците, обучавани в дистанционна и в индивидуална форма, които до 

началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се 

прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 

от ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната форма, 

които до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не 

се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното 

и училищното образование; 

(2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет, изучавано през съответния 

учебен срок  за общообразователната подготовка. 

Чл. 56г. (1)Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет сеполагат от: 

1. учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение; 

2. учениците, обучавани в индивидуална и дистанционна форма на обучение, които 

след началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се 

прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 

от ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната или на 

самостоятелната форма, които след началото на втория учебен срок се преместват от форма 

на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в 

системата на предучилищното и училищното образование; 

4. в случаите по чл. 55а, ал. 6, когато учениците нямат годишна оценка по учебен 

предмет. 

(2) Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас от 

общообразователната подготовка. 

Чл. 56 д. (1)Получената оценка на изпит по чл. 56б, в  и г не може да се променя. 

(2) Когато получената оценка на изпит по чл. 56 г, ал.(2)  е слаб (2), ученикът се 

явява на поправителен изпит по реда на чл. 56а. 



Чл. 56е. (1)Изпитите в процеса на обучение се провеждат от: 

1. училищна комисия по организирането на изпита;  

2. училищна комисия по оценяването. 

(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се определят лица, които заемат 

учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът. 

(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се определят лица, които заемат учителска 

длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът, в същото или в друго 

училище. 

(4) В случай, че училището не може да осигури такива лица, в състава на комисията може 

да се определят преподаватели от висши училища, които имат завършено висше 

образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление 

№ 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния 

предмет, по който се провежда изпитът. 

(5) Комисиите по ал. 2, т. 2 се състоят най-малко от двама членове, единият от които е 

председател. 

(6) За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на училището издава 

заповед за определяне на комисиите по ал. 2. 

(7) В заповедта по ал. 6 за всеки изпит се определят датата на провеждане, началният час, 

съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото 

за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от 

изпита. 

(8) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за 

оповестяване на резултатите се публикува на интернет страницата на училището и се 

поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за 

провеждане на изпита. 

Чл. 56ж.(1)Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира 

катосредноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването 

сточност до: 

1. единица – за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишна 

оценка, за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите за определяне на срочна 

или на годишна оценка; 

2. 0,01 – за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка за етап 

от степента на образование. 

(2) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се провеждат като 

комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е 

средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя по 

реда на ал. 1. 

(3) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като комбинация от 

писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато някоя от 

оценките по отделните части, е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в 

двете части. 

Чл. 56з.(1)Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение 

инапуска залата ученик, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг ученик; 

4. използва мобилен телефон или друго техническо средства за комуникация; 

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им; 

(2) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията 

по чл. 56е, ал. 1, т. 2, като в протокола задължително се посочват нарушителят, 

нарушението и кога е извършено. 

(3) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение 

при условията и по реда на ал. 1, не се оценява. 



(4) В случаите по ал. 1 ученикът може да се яви отново на съответния изпит на следващата 

изпитна сесия. 

 

Глава трета – Организация на училищното обучение 

Раздел VI - Завършване на клас: 

 
Чл. 57.(1)Ученикът завършва успешно класа, ако има годишни оценки най-малко 

среден (3) по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен 

план за съответния клас в задължителните и избираемите учебни часове. 

(2)Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗУЧ, ИУЧ 

и/или ФУЧ, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни и една 

допълнителна поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни 

сесии /юнска и септемврийска/ се провеждат след приключване на учебните занятия 

през месец юни /от 16 до 30 юни/ и през септември /от 1 до 12 септември/ по ред, 

определен със заповед на директора на училището. 

(3)Допълнителната октомврийска сесия се провежда по ред, определен със заповед на 

директора на училището не по-късно от 10 октомври за ученици:  

•получили до 2 вкл. слаби оценки на редовните поправителни сесии;  

•ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на редовните поправителни сесии.  

(4)Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от  ЗУЧ и ИУЧ, след 

приключване на сесиите, или НЕ са се явили на нито една от сесиите, повтарят класа. 

(5)Приравнителни изпити се полагат по реда на поправителните по 

график,определенот директора на училището. На учениците, на които предстои явяване 

на изпит, се предоставят конспект, консултации и възможност да се запознаят с 

критериите за оценяване.  

(6)Ученици със СОП, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап 

или степен на образование по обективни причини, НЕ повтарят класа. 

(7)За ученици със СОП, които имат годишна оценка слаб (2) по учебен предмет, по 

преценка на екипа за оценка на личностното развитие в училището в следващия клас се 

разработва индивидуална учебна програма по съответния  учебен предмет от 

учебния план, по който работи училището. Ако не е разработена индивидуална учебна 

програма по съответния  учебен предмет от учебния план, по който има оценка слаб 2, 

през следващата година той полага изпит за промяна на оценката по този предмет. 

Чл. 58.(1) Учениците от първи до трети клас включително, които не са усвоили 

компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и 

учениците от четвърти клас, които имат годишна оценка слаб (2) по учебен предмет, 

не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали 

в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и 

възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от 3 години. 

(2)За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучениепо време на лятната 

ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. 

При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата 

учебна година.  

Чл. 59.(1)За ученици,застрашени от отпадане,училището с помощта на РУО и 

съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации 

създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:  

1. индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика; 

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;  

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности 

и с интересите на ученика;  



4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и 

интересите на ученика. 

5. посещения по адреси на Екипите за обхват и приобщаване на деца и ученици. 

(2) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна 

група, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна 

група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с 

помощта на регионалното управление на образованието и съвместно с общината, 

училищното настоятелство и други органи и организации организира и провежда 

подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното 

образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния 

български език. 

 

Глава трета – Организация на училищното обучение 

Раздел VII - Съдържание на документите за завършен клас и за степен 

на образование: 
 

Чл. 60. (1)В удостоверение за завършена подготвителна група се описва готовността за 

постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати, определени в ДОС за 

предучилищното образование, препоръки за подкрепа за личностното развитие на 

ученика.  

Чл. 61.(1)В удостоверението за завършен клас от начален етап (първи, втори, трети) се 

вписва форма на обучение, година на завършване, резултати от обучението. 

(2) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се вписват 

форма на обучение, година на завършването, резултати от обучението, резултати от 

национално външно оценяване, съответно ниво от националната квалификационна 

рамка и от Европейската квалификационна рамка. 

Чл. 62.В свидетелството за завършено основно образование се вписват форма на 

обучение, резултатите от обучението, и други данни, съгласно Наредба № 8 за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование.Подписва се от директора на училището и се подпечатва с печат с 

държавния герб. 

Чл. 63.В удостоверението за завършен клас се вписват форма на обучение и резултати 

от обучението. Подписва се от директора на училището и се подпечатва с печата 

научилището. 

Чл. 64.(1) Удостоверението за завършен клас, удостоверението за завършен начален 

етап на основното образование и свидетелството за основно образование съдържат 

следните задължителни реквизити: 

1. данни, идентифициращи притежателя на документа;  

2. данни за обучението на притежателя на документа - вид, наименование и 

местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; резултати от 

обучението; подпис на директора; регистрационен номер и дата; серия и номер - за 

свидетелството за основно образование;  

3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището или 

печат с държавния герб.  

Чл. 65.Изискванията към съдържанието на документите се определят с Наредба № 8 за 

заинформацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 

 

 

 



Глава четвърта – Участници в предучилищното възпитание и в 

училищното обучение 

Раздел I - Учители и директор: 
 

Чл. 66.(1) Учителят в ПГ организира и провежда възпитанието и обучението надецата. 

(2)Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес 

по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства 

за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.  

(3)Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности 

сучениците извън задължителните учебни часове.  

Чл. 67.(1) Учителските длъжности в училището са:  

1. "учител” 

2. "старши учител"  

3. "главен учител"  

Чл. 67а. (1) Длъжности на педагогически специалисти се заемат от лица, 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) Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без 

професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за 

предучилищното и училищното образование или от лица с завършено висше 

образование, но без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 9- 

11 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

(3) В случаите по ал. 2 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална 

квалификация „учител“ са педагогически специалисти и имат правата и задълженията 

на съответната учителска длъжност, докато я заемат. 
(4) (в сила от 8.06.2010 г.) Изискванията за завършено висше образование и придобита 

професионална квалификация за заемане на учителските и възпитателските длъжности 

се определят в Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

(5)Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или 

допълнителнопридобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за 

завършенаобразователно-квалификационна степен на висшето образование и 

свидетелство за професионалнаквалификация и/или други документи, определени с 

държавните изисквания към съдържанието наосновните документи, издавани от висшите 

училища. 

(6)Длъжността: "старши учител" се заема от лица с придобито висше образование и 

професионална квалификация и отговарят на изискванията в приложение 1 на Наредба 

№15 от 2019 г.  
(7)Длъжността: "главен учител" се заема от лица с придобито висше образование на 

образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация 

„учител”, заемат длъжност „учител” и имат придобита трета, втора или първа 

професионално-квалификационна степен. 

(8)Учителските длъжности по учебния предмет"физическо възпитание и спорт"и в 

часовете за спортни дейности в училището могат да се заемат и от лица с: диплома за 

завършена степен на висше образование по съответната специалност и/или придобита 

професионална квалификация "треньор" по съответния вид спорт и отговарят на 

изискванията в приложение 1 на Наредба №15 от 2019 г. .  
(9) Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или 

допълнително придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за 

завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и 

свидетелство за професионална квалификация и/или други документи, определени с 



държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от 

висшите училища. 

(10) Професионалният профил на педагогическия специалист определянеобходимите 

компетентности, като съвкупност от знания, умения и отношения, коитоса необходими 

за: 

1. заемане и изпълняване на определена длъжност; 

2. определянето на приоритети за професионалното усъвършенстване; 

3. кариерното развитие; 

4. подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическияспециалист. 

(12)Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет,съответно 

наутвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства 

диференциравъзнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1,при 

условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в 

бюджетните организации. 

Чл. 68.Длъжностите по чл. 67 не могат да се заемат от лица,които: 

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

престъпление;  

2. са лишени от право да упражняват професията си;  

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

децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и 

науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.  

Чл. 69.(1)Обществеността,административните органи,децата и учениците изразяват 

почит и уважение към учителите.  

(2)Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на 

учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.  

(3)Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и 

учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира 

и получава обществено признание.  

Чл. 70. Учителят има следните функции:  

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;  

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на децата и учениците;  

3. ефективно използване на дигиталните технологии;  

4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови 

компетентности; 

5.анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата 

и учениците;  

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

пълноценно включване в образователната и социалната среда;  

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни;  

8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни 

изпити, 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. 

Чл.70а(1)Учителят има следните права: 
1. да повишава образованието и професионалната си квалификация;  

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

3. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължения;  

4. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи;  

5. да провежда учебни часове и извън сградата на училището, само при условие, че 

е заявил и обосновал това предварително в писмен вид един ден по-рано и е 

получил писмено разрешение от директора на училището;  

6. да участва в организирането на екскурзии и зелени училища на учениците след 

предварително проведена среща с директора и организатора:  

6.1.при получено разрешение от директора - да внася авансово до 20% от цялата сума за 

организиране на дейността;  

6.2.да организира дейността при спазване на следните условия:  

6.2.1.през учебно време - не по-рано от края на отоплителния сезон за дадената учебна 

година или по време на есенната, Коледната, междусрочна и пролетната ваканции.  

6.2.2. представя на директора списък на учениците съдържащ: № по ред, трите имена 

на учениците, дата на раждане, клас, подпис на ученик и родител за проведен 

инструктаж.  

6.2.3.представя на директора пълен пакет документи за организирано посещение или 

изява, съгласно чл. 15 от Наредба за организация на училищното образование.  

6.3.4. да бъде ръководител на група, след като е определен със заповед на директора за 

това най-малко 15 (петнадесет) дни преди заминаването и при следните условия:  

6.3.4.1. да организира среща на директора с туроператорите, на която те 

представят своите лицензи за дейност и проект за договори за организирания отдих или 

екскурзия;  

6.3.4.2.да изготви и завери писмата за уведомяване на РУО, на ОДП и службите 

за пътуване по БДЖ;  

6.3.4.3.най-малко 3 /три/ дни преди заминаването да представи за заверка на 

директора книгите за проведен извънреден инструктаж на учениците, оформени по 

надлежния ред.  

6.3.4.4.да завери при директора списъка на учениците с отговарящите за тях 

ръководители (1-ви ръководител - за първите 10 ученика, 2-ри ръководител за 

следващите десет ученици и т.н. );  

6.3.4.5.да представи на директора бланки за заверяване на командировъчните 

заповеди на ръководителите/ако е необходимо/. 

7 .да изпълнява функциите си на квестор, член на комисия или дежурен учител, ако 

бъде определен за такъв; 

8 .да изпълнява законовите разпореждания на работодателя в рамките на работния ден.  

9. да участва в разработването и реализирането на проекти във връзка с работата му 

като учител.  

10.да бъде поощряван и награждаван. 

 



11.да отстранява до края на учебния час ученик, който възпрепятства провеждането на 

учебния процес. 

Чл. 70б (1)Длъжността "старши учител", освен чрез функциите по чл. 70 ал. 1-18 се 

осъществява и чрез функции, свързани с:  

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.  
(2) Длъжността "главен учител" се осъществява чрез функции, свързани с:  

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. 
(3)Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции, свързани с:  

1. наставничество: 

1. наставничество: 

 а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа 

подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за 

професионално усъвършенстване и кариерно развитие; 

 б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния 

процес на стажант-учители; 

 в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители 

при ниска оценка в резултат на атестирането; 

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел кариерното 

им развитие; 

3. разработването на училищните учебни планове и учебни програми в случаите, 

предвидени в държавните образователни стандарти; 

4. организиране и координиране на дейности по разработване на училищни проекти и по 

изпълнението им. 

Чл. 70 вДлъжността „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 дейности-  

 те 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.  

Чл.70 г(1) Директорът на общинско училище като орган за управление и контрол 

изпълнява своите функции, като:  

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното 

образование;  

2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;  

3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 

придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;  

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното и училищното образование;  

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 

програми;  

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

документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;  

7. организира и ръководи самооценяването на  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 подготвителна група училището;  

9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени 

с училищния 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. 

 (2)Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-

директорите в определените в нормативен акт случаи. 

 (3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение на решенията му. 
Чл. 71.Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си 

квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка. 

Чл. 72.Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се 

осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят 

съществуващите държавни образователни стандарти. 

Чл. 73.(1) Учителят има следните задължения: 

1.Незабавно да подаде първоначална информация на директора, а той – на  РУ на 

МВР и на съответните отдели за закрила на детето към Дирекцията за „Социално 

подпомагане” за случаи, при които има: 

• деца, жертви на насилие или в риск от насилие;  

• деца в риск от насилие;  

• при кризисна ситуация, установена на територията на училището.  

2. Да информира незабавно училищната комисия за действие при оказване на 

съдействие на органите по закрила в случай на установяване на деца, жертви на 

насилие и при кризисна ситуация;  



3. Да формира устойчиви негативни нагласи у учащите се към анонимни телефонни 

сигнали, заплахи и техните извършители чрез провеждане на беседи и други 

атрактивни дейности, акцентиращи върху съвети към децата с цел засилване на тяхната 

бдителност за личната им безопасност; 

4.Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната му характеристика, определени в Кодекса на 

труда и в нормативните актове в системата на предучилищното и училищното 

образование;  

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

учебните предмети "чужд език", да общува с децата или учениците на книжовен 

български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;  

6.Да уведомява лично и своевременно директора, когато се налага да отсъства от 

учебни часове, като предлага заместник с оглед недопускане на свободни часове;  

7.Да участва в работата на ПС и да изпълнява неговите решения;  

8. Да участва в заседанията на предметните комисии и МО, което е негово 

професионално задължение; 

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

дейност и контрол в системата на предучилищното и училищното образование;  

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

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, в т.ч. и по 

време на придвижването на пътуващите ученици от училището до населените места и 

обратно, съгласно утвърдения от директора график на учителите – придружители на 

пътуващите ученици.  

11.Да поддържа и повишава системно професионалната си квалификация;  

12.Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието 

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

му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за 

допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или 

ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;  

13.Да НЕ ползва мобилен телефон по време на час;  

14.Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън 

училището - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца, 

ученици и родители;  

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

учител и на добрите нрави;  

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

повишена опасност.  

17.Да изпълнява стриктно и съвестно функциите си на квестор, член на комисия или 

дежурен учител, ако бъде определен за такъв.  

18.Да изпълнява законовите разпореждания на работодателя в рамките на работния ден.  

19.Да работи за реализиране на целите и приоритетите, определени в Стратегията за 

развитие на училището. 

20.Да не допуска поведение, което противоречи на Етичния кодекс на работещите с 

деца и на Етичния кодекс на служителите в училището.  

(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя 

по график, утвърден от директора на училището – II ЧК, или в друго удобно за двете 

страни време.  

(3) Директорът на училището, съгласувано с ПС, определя конкретните изисквания по 

ал. 1, т. 15 /облекло/.  

(4)Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и 

задължения на учителите, доколкото те не противоречат на ЗПУО.  



Чл. 74.Учителят НЕ може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава 

личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху 

тях. 

Чл. 74а.(1) Учителят няма право да предоставя образователни услуги срещу 

заплащане при наличие на конфликт на интереси. 

 (2) Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за 

приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, 

не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка 

закандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити. 

(3) Учителят няма право да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, 

основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. Лицата, съзнателно 

подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата 

на Закона за защита срещу дискриминацията. 

(4) За нарушаване на трудовата дисциплина учителите и останалият персонал носят 

отговорност по КТ. 

Чл.74б.(1)Учител,който е и класен ръководител, има следните допълнителни 

задължения: 
1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана 

за часа накласа 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 запредучилищното 

и училищнотообразование; 

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"..  
7. до 4-то число на всеки месец проверява ученическите книжки на учениците и подава 

коректна справка за отсъствията на учениците в канцеларията на училището;  

8. при отсъствие на ученика по болест да изиска в срок от три дни (от идването на 

училище) от учениците документ, заверен по надлежния ред. Всички медицински 

бележки да съхранява до края на съответната учебна година в папката на класа;  

9. да следи и оформя регистрираните в дневника отсъствия;  

10. при три вписани забележки за отказ на ученика да предостави ученическата си 

книжка, задължително да информира писмено родителите за успеха и поведението му;  

11. да вписва наложените санкции, тяхната отмяна или заличаване в ученическата 

книжка и дневника на класа;  

12. своевременно да информира отговорника за попълване на книгата за подлежащите 

на задължително обучение ученици и да изпраща съобщения за записване на 

новопостъпилите ученици;  

13. да оформя в двуседмичен срок от приключването на учебните занятия дневника на 

класа и главната класна книга и да ги предаде за съхранение в дирекцията.  

14. да вписва в главната класна книга  годишните оценки на учениците от І-VІІ клас;  

15. да  изготвя  план  за  възпитателната  работа  на  учениците  в  класа,  който  се  

утвърждава от директора и включва задължително теми по: Гражданско образование, 

Гражданска защита, Здравно образование, БДП, Професионално ориентиране, съгласно 

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданско, екологично и интеркултурно 

образование; 



16. да организира почистването на чиновете и стаята в края на всеки срок и при 

необходимост, съвместно с учениците;  

17. да следи за състоянието на материалната база на поверената му класна стая и да 

осигурява възстановяването на всички нанесени щети, съвместно с родителите на 

провинилите се ученици;  

18. да отговаря за съхранението, опазването, възстановяването, получаването и 

предаването на безплатните учебници на касиер-домакина;  

(2)По време на родителските срещи да обсъжда и взема решения по основни въпроси, 

свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на 

специалисти.  

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

на родителите информация за:  

• графика на учебните занятия, ГЦДО, спортни дейности, клубове;  

• графика за провеждане на входните нива до 04.10.2019 г.вкл.;  

• графика за приемното време на учителите в училището – II ЧК /за консултация с 

родители и обработка на училищната документация на класа/;  

• графика за консултации на учениците с учителите по отделните предмети;  

• графика за провеждане на часовете по спортни дейности;  

• графика на пътуващите ученици;  

• графика за хранене – закуски и обяд;   

• запознава родителите с ПДУ;  

• запознава родителите с Годишния план за дейността на училището – раздел 

„Дейности“;  

• с пропусквателния режим на училището като уточнява, че достъпът на родители 

до класната стая важи само за родителите на ПГ /ако има такава/ и на I клас до края на 

месец октомври;.  

• провежда инструктаж на родителите относно спазване на правилата за 

безопасност на пътуващите ученици, за столовото хранене, за съхранението, опазването 

и възстановяването на безплатните учебници – стари /за ползване в училището/ и нови 

/за ползване вкъщи/. Проведеният инструктаж удостоверява с подпис на родителя и го 

съхранява в папката на класа в учителската стая на разположение на директора.  

• Уведомява родителите за решението на ПС за ползване и съхранение на старите 

и новите учебници, в сила от 2019/2020 учебна година. 

Чл. 74в.(1) )Дежурният учител има следните задължения: 

1.Дежури, съгласно график, определен със заповед на директора.  

2. Пристига най-малко 20 минути преди започване на учебните занятия – в 07,40ч., 

посреща пътуващите ученици, прави оглед на училищната сграда, констатира 

хигиенното състояние и опазването на материалната база.  

3.През междучасието осигурява реда и спокойствието на етажа;  

4.По време на дежурството през междучасието остава в своя район, не се занимава с 

несвойствени дейности и докладва за всички нередности на директора;  

5.Дежурството приключва с края на смяната /т.е. след последния час за учениците от 

начален и прогимназиален етап за деня/ и напускане на етажа от учениците. 

Чл. 74г (1) Учителят – придружител на пътуващите ученици от населени 

места,където няма училища има следните задължения:  

1.Придружава учениците по време на пътуването;  

2.Познава и прилага правила за безопасно пътуване, изисква спазването им от 

учениците;  

3.Отбелязва в списък ежедневно пристигащи и отпътуващи ученици.  

4.За възникнали инциденти по време на пътуването е длъжен да информира веднага 

директора на училището, а при неговото отсъствие – заместващия го учител.  



Чл.74 д(1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя 

необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, 

необходими за:  

1. заемане и изпълняване на определена длъжност;  

2. определяне на приоритети за професионално усъвършенстване;  

3. кариерно развитие;  

4. подпомагане на самооценката;  

5. атестирането на педагогическия специалист. 

(2) Професионалните профили по длъжности на педагогическите специалисти са за: 

1. учител – приложение № 1; 

 2. директор – приложение № 2; 

Приложение № 1 

към чл. 188, ал.2, т.1 

Компетентности Знания, умения и отношения на учител 

 

Педагогическа 

1. Първоначална професионална подготовка (педагогическа, 

психологическа, методическа, специално- предметна подготовка).  

1.1. Притежава теоретични знания по предмета, който преподава, и в 

областта на педагогиката, психологията, методиката и специалните 

учебни предмети, включително свързани с най-новите постижения и 

следи развитието му.  

1.2. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване 

на ключови компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал.1 от 

ЗПУО.  

1.3. Познава иновативни образователни технологии, техники и методи 

на преподаване и оценяване, приложими за образователното 

направление, учебния предмет или модул от професионална 

подготовка, по който преподава.   

1.4. Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на 

отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в 

зависимост от индивидуалните им потребности.  

1.5. Познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния 

български език.  

1.6. Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за 

подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни 

потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в 

риск, както и с изявени дарби.  

1.7. Познава възможностите на информационните и комуникационните 

технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в 

образователния процес.   

1.8. Познава техники и начини за формиране в децата и учениците на 

комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за 

ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на 

информация от различни източници.   

1.9. Познава и спазва законно установените норми, които имат 

отношение към професионалните права, задължения и трудовото му 

правоотношение.  

1.10. Познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния 

кодекс на образователната общност, познава правата на детето, спазва 

професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по 

отношение на деца/ученици  

 



2. Планиране на урок или на педагогическа ситуация  

2.1. Познава държавните образователни стандарти и планира дейността 

си, свързана с обучението, като разработва годишно тематично 

разпределение.  

 2.2. Дефинира ясни образователни цели, планира техники за учене и 

мотивиране на децата/учениците, за реализиране на вътрешно-

предметни и междупредметни връзки и прогнозира очакваните 

резултати.  

 2.3. Познава специфичните потребности на всяко дете/ученик и 

планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа.  

 2.4. Притежава знания и умения за работа с деца/ученици със 

специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания 

или с изявени дарби.  2.5. Познава и планира използването на 

иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на 

учениците, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри 

резултати  

3. Организиране и управление на образователния процес  

3.1. Отчита особеностите на децата/учениците в групата/класа.   

3.2. Подбира и прилага иновативни методи и използва подходящи 

средства и материали за самоподготовката и при реализиране на 

възпитателната дейност  

3.3. Осигурява възможност за упражняване и прилагане на придобитите 

знания, за развиване на творческото мислене и мотивация за 

самостоятелна дейност, както и за получаване на обратна информация  

3.4. Прилага информационните и комуникационните технологии в 

работата си и мотивира децата/учениците за използването им  

3.5. Насърчава придобиването на ключовите компетентности  

3.6. Насърчава и направлява усвояването на знания, придобиването на 

умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, 

за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, 

съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и 

креативно мислене и др.  

3.7. Съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния 

потенциал на всяко дете/ученик  

3.8. Осигурява позитивна образователна среда, насочена към 

индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва 

подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им  

3.9. Познава и прилага изискванията за безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд и осигурява на децата/учениците сигурна и 

безопасна среда, включително и за работата в интернет среда  

3.10. Владее техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на 

презентационни умения в учениците  

3.11. Води и съхранява учебната и училищна документация  

4. Оценяване на напредъка на децата/учениците  

4.1. Познава държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците и за предучилищното образование и умело 

разработва и прилага ефективен инструментариум за проверка и оценка 

(диагностика) на постигнатите резултати на децата/учениците, за определяне 

на достигнатото равнище на усвояване на знания и придобиване на умения от 

всяко дете или ученик 4.2. Умее да използва подходящи методи, средства и 

подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите 

резултати от децата или учениците и да определя критерии и показатели за 

оценяване на знанията и уменията на учениците, с които запознава 



както класа/групата, така и отделния ученик/дете  

4.3. Притежава умения и осигурява обективна и навременна 

информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати 

от детето/ученика, информира родителите за тях и определя мерки за 

допълнителна подкрепа, консултиране и коригиране, като използва 

конструктивно обратната връзка за подобряване на преподавателската 

си работа  

4.4. Изгражда умения у децата/учениците за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване  

5. Управление на процесите в отделни групи или паралелки от 

класове  

5.1. Притежава умения да организира, координира и контролира 

дейностите по време на преподаването, поддържа необходимата 

дисциплина и работна атмосфера в класа/групата, цели постигане на 

планираните резултати, работи с всички групи (изявени и напреднали, с 

обучителни трудности, с пропуски и др.), обобщава постигнатите 

резултати. Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и 

отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, 

мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно 

учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция;  

5.2. Познава и прилага конструктивни подходи на сътрудничество, за 

насочване на учениците към автономия в ученето чрез придобиване на 

ключови умения, а не механично запаметяване  

5.3. Проявява отношение към специфичните потребности на 

деца/ученици, прилага диференциран подход за обучение с цел 

подпомагане на ефективното учене  

5.4. Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и 

подпомага социалната интеграция на деца/ученици със затруднения, 

като инициира и организира различни форми на взаимодействие, 

изгражда взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение  

5.5. Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна 

ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на 

съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните 

и ценностните различия между хората като основа за взаимно 

разбирателство  

5.6. Познава причините и факторите за агресивно, асоциално и 

антисоциално поведение и прилага начините за противодействие и 

реагиране при всяка специфична ситуация  

5.7. Формира положително отношение за опазване на материално-

техническата база и възпитава децата и учениците в отговорност  

5.8. Притежава умения на организатор и ръководител в групата или 

класа, подкрепя разработването на правила за вътрешен ред и насърчава 

спазването им  

5.9. Насърчава участието на учениците във формите на ученическото 

самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, 

засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния 

учебен план.  

Социална и 

гражданска 

1. Работа в екип  

1.1. Партнира с педагогическите специалисти и участва в дейности, свързани 

с разработването на стратегията за развитие на институцията, в 

актуализирането и в изпълнението на конкретни дейности и задачи  

1.2. Създава и поддържа конструктивни професионални взаимоотношения  

1.3. Осъществява методическа и организационна подкрепа на 



новоназначени учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически 

функции по отношение на стажант-учители  

1.4. Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване 

на равни образователни възможности при интеграцията на 

деца/ученици  

2. Работа с родители и други заинтересовани страни  

2.1. Приобщава родителите за постигането на образователните цели.   

2.2. Подкрепя и поощрява усилията на родителите на деца/ученици със 

специални образователни потребности, с обучителни трудности или в 

неравностойно положение за справяне с различни социални проблеми  

2.3. Организира и провежда родителски срещи, предоставя навременна 

и вярна информация за резултатите на децата/учениците по отношение 

на напредък, отсъствия и др.  

2.4. Участва в изпълнение на съвместни инициативи и проекти на 

институцията с обществения съвет, училищното настоятелство и други 

партньорски организации  

3. Идентифицира собствените потребности от продължаваща 

квалификация, определя и постига цели, ориентирани към 

непрекъснато професионално развитие   

 

Приложение № 2 

към чл. 188, ал.2, т.2 

Компетентност

и 

Знания, умения и отношения на директор 

 

   Педагогическа 

1. Организирапровежданетонакачественобразователенпроцес с 

огледвъзрастовите и социокултурнитеспецификинадецата и учениците.  

2. Познава и прилагастратегически и 

програмнидокументизаопределяненаприоритети, свързани с 
развитиетонаобразователнатаинституция.  

3. Познава и прилагакнижовнитеезиковинорми.  

4. Управлявапроцес и ресурси, свързани с личностноторазвитие, 
културнотомногообразие и приобщаваненадеца и 

ученицисъсспециалниобразователнипотребности, деца с изявенидарби и 

деца в риск.  

5. Познава и ефективноприлагадигиталнитетехнологии в 
образователнияпроцес 

6. Познаваиновативниобразователнитехнологии, техники и 

методинапреподаване и оценяване, приложими в образователнияпроцес.  
7. Прилагакомпетентностнияподход в 

работатасиприпридобиванетонаключовикомпетентностиотученицитесъгласн

очл. 77, ал. 1 от ЗПУО.  

Управленска 1. Административна и правна култура 

1.1. Познава и прилага нормативната уредба относно:  

1.1.1. трудовото законодателство и социалното осигуряване;  

1.1.2. функциите на държавните институции и местната администрация, 

които имат отношение към образователната институция;  

1.1.3. предучилищното и училищното образование;   

1.1.4. противодействие на незаконни, корупционни и  други  прояви  и не 

допуска действия, уронващи престижа и доброто име на образователната 

институция  



1.2. Познава и прилага иновативни подходи в управленската практика.   

1.3. Познава държавната политика в областта на предучилищното и 

училищното образование и прилага стратегически и програмни документи 

за определяне на приоритети, свързани с развитието на институцията  

2. Планиране, организиране и контрол  

2.1. Притежава знания и умения за стратегическо и оперативно планиране, 

ефективно прилага политики за развитето на институцията.  

 2.2. Притежава знания и умения за управление на качеството.  

2.3.  Реализира институционалната политика в контекста на по-широката 

рамка на социоикономическата и културна среда, в която се развива 

образователната институция  

2.4. Анализира резултатите от дейността на институцията и набелязва мерки 

за повишаване на качеството и ефективността в работата  

2.5. Участва в разработването и прилагането на национални и регионални 

образователни политики  

2.6. Разработва, утвърждава и реализира програми, мерки и механизми за 

развитие на образователната институция  

2.7. Създава условия за осигуряване на подкрепяща среда и спазване на 

етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на институцията  

2.8. Осигурява безопасна и позитивна образователна среда  

2.9. Създава условия за обхващане и задържане на децата и учениците в 

детската градина/ училището  

2.10. Създава оптимална организационна структура за управление и контрол 

по спазването и прилагането на държавните образователни стандарти  

2.11. Създава условия за оптимално функциониране на постоянни и 

временни комисии, екип за мотивация и подкрепа на личностното развитие 

на детето и ученика, Обществения съвет, Училищното настоятелство и 

други  

2.12. Утвърждава дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценка дейността на образователната институция в 

съответствие с държавния образователен стандарт за управление на 

качеството в институциите.  

2.13.  Създава условия за ефективна дейност на Педагогическия съвет.  

2.14.  Контролира системно и ефективно процесите и дейностите в 

образователната институция и ги документира съгласно изискванията на 

държавния образователен стандарт за управление на качеството в 

институциите , за информацията и документите и на  системата за 

финансово управление и контрол на институцията. 2.15. Установява 

критерии за степен на изпълнение на задълженията на екипа, като създава 

вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на 

решения за промяна.  

3.    Управление на ресурси:  

3.1 Притежава лидерски умения  

3.2 Притежава умения да формулира и да взема решения  

3.3  Разпределя отговорности и делегира правомощия за постигане целите на 

образователната институция. 

 3.4Изгражда ясна представа за желания резултат от съвместната работа на 
екипа за постигане н ацелите. 

3.5 Определя насоките, целите и задачите за развитие на образователната 

институция и изготвя адекватен план за изпълнението им 

3.6 Планира ефективно, разпределя и управлява човешките, материалните, 



финансовите и информационните ресурси; 

3.7  Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на 

управлението и развитието на човешките ресурси; 

3.8 Познава и прилага информационните и комуникационни технологии, 
както и информационните потоци в хоризонтална и вертикална посока за 

ефективно управление на дейностите; 

3.9 Създава ефективна организация на труда в образователната институция; 
3.10  Стимулира педагогическите специалисти за участие в проекти на 

институцията; 

3.11  Подкрепя наставничеството на млади и новоназначени педагогически 

специалисти; 
3.12  Създава атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, 

сътрудничество и взаимопомощ в екипа; 

3.13  Стимулира педагогическите специалисти за създаване, прилагане и 
популяризиране на иновации и добрипрактики 

3.14  Прилага индивидуален подход към членовете на екипа и ги мотивира 

за професионално развитие в съответствие със стратегията за развитие на 
институцията.  

3.15  Създава условия за стимулиране на творческите изяви на децата и 

учениците  

3.16  Стимулира екипа за участие в проекти за подпомагане развитието на 
образователната институция 

3.17  Съставя и управлява бюджет като осигурява законосъобразното, 

целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване и отчитане на 

средства и сътрудничи със заинтересованите страни 

3.18 Управлява инфраструктурата. Спазва изискванията за поддръжка 

на сграден фонд и прилежащи площи, изискванията за поддръжка на 

техническите средства в съответствие със стандарта за физическата 

среда 

3.19Създава материални условия за реализация на образователния 

процес чрез разнообразни технически и дидактически средства, 

оборудвани и поддържани функционални класни стаи, кабинети, 

работилници, лаборатории и др.съгласно изискванията на държавния 

образователен стандарт за физическа среда 

3.20 Създава физическа среда със здравословни и безопасни условия 

на обучение, възпитание, социализация и труд 

3.21 Притежава умения за управление на информационните ресурси и 

прилага държавния образователен стандарт за информацията и 

документите 

 3.22 Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на 

учебната и училищна документация. 

Социална и 

гражданска 

1. Познава и прилага езиковите и етичните норми при комуникация в 

различен контекст.  

2. Притежава презентационни умения  

3. Притежава умения да конструира устойчива връзка с всички 

заинтересовани страни в комуникативния процес  

4. Притежава умения за водене на преговори и дебати  

5. Познава и прилага подходящи форми на поведение с оглед ефективна и 

конструктивна екипна работа  

6. Обменя информация за и до постигане на взаимно разбиране и 

съгласуваност на действията  

7. Притежава умения за управление на конфликти  

8. Идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие  

9. Формира нагласи за постигане на консенсус при въвеждане на иновативни 



идеи 10. Създава и подкрепя добри практики в мултикултурна образователна 

и социална среда и не допуска дискриминация  

11. Изгражда партньорски отношения и ефективно взаимодейства с 

родителите  

12. Изгражда партньорски отношения чрез съвместни дейности с 

Училищното настоятелство, Обществения съвет, социални партньори, 

институциите в образователната система, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, НПО, ВУ и др. 

за формиране на ефективна образователна среда  

13. Съдейства на контролни органи и институции при осъществяване на 

контрол и инспектиране  

14. Идентифицира собствените си потребности и определя цели, 

ориентирани към непрекъснато професионално развитие 

 

Раздел VIII - УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА  НА 

УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл.74 е. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за 

професионално развитие се извършва от:  

1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;  

2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на 

образованието и науката и са вписани в информационен регистър 

 (2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира и от училище, чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по 

международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се 

измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

(3) Училището е длъжно да осигури условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 

в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.(4) На 

училищно ниво квалификация се осъществява от училище по плана за 

квалификационната дейност като част от годишния план и в съответствие с политики и 

приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за 

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като 

резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства 

заквалификация и възможностите за участие в международни и национални програми и 

проекти. 

(5) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване на квалификацията се осъществяват на национално, регионално, общинско 

и училищно ниво. 

(6) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на 

общинско ниво се осъществяват от общинската администрация в съответствие с 

общинската образователна политика и съобразно потребностите от квалификация на 

педагогическите специалисти в съответната община. 

(7) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на 

институционално ниво се осъществяват от детските градини, училищата, центровете за  

подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование по план за квалификационна дейност като част от 

годишния план и в съответствие със:  

 1. стратегията за развитие на институцията; 

 2. установените потребности за повишаване на квалификацията;  

 3. резултатите от процеса на атестиране;  



 4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 

Министерството на образованието и науката;  

 5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на 

институцията;  

 6. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

(8) Директорът на институцията по ал. 7 упражнява контрол по отношение на 

изпълнението на плана за квалификационната дейност и участието на педагогическите 

специалисти в квалификационните дейности на национално, регионално и 

институционално ниво. 
Чл.74 ж. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти е:  

1. въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и 

организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:  

а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

 б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; 

 в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни 

години;  

г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и 

програмни системи в предучилищното образование.  

2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за 

кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване 

на знанията, уменията и компетентностите: 

а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;  

б) по професионалния профил на педагогическия специалист;  

в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;  

г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;  

д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;  

е) за организационни и консултативни умения;  

ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;  

з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;  

и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;  

й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация.  

(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация. Работодателятопределя наставник в срок до 

два месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 

191, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „г“. Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса 

на адаптирането му към учителската професия и го подпомага методически и/или 

административно при изпълнението на задълженията му като класен ръководител и др.  

(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „а“ – „з“ се извършва от висши 

училища, научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни 

организации, чиито програми са одобрени от министъра на образованието и науката или 

от оправомощено от него длъжностно лице.  

 

(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „и“ и „й“ се провежда само от 

висши училища. 

Чл.74з. Организационните форми за повишаване на квалификацията са:  

1. за продължаващата квалификация:  

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;  



б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с 

управление на образованието;  

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2; (Наредба №15) 

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики; 

 д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на 

резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява 

и представяне на добри, иновативни практики или постижения;  

2. за вътрешноинституционалната квалификация:  

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;  

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;  

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;  

г) споделяне на иновативни практики. 

 

Чл.74и. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:  

1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични часа 

за всеки период на атестиране;  

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

(1) След участие и успешно завършване на обучение за повишаване квалификацията по 

програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни 

организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените 

програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти лицата 

получават:  

1. удостоверение за допълнително обучение или специализация – за обученията по чл. 

192, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „д“ (приложение № 14 от Наредба №15);  

2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация – за обучението по чл. 

192, т. 1, буква „в“ (приложение № 15 от Наредба №15). 

 (2) Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на 

квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-

квалификационна степен с изключение на участието във формата по чл. 192, т. 1, буква 

„в“. 

Чл. 74к.(1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от 

организации по чл. 191, т. 1 и 2 на педагогическия специалист се присъждат 

квалификационни кредити. Обучението за повишаване на квалификацията се извършва 

по програми в присъствена или в частично присъствена форма.  

(2) Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени не по-

малко от 50 на сто от общия брой академични часове по програмата, като в 

неприсъствените академични часове се провеждат подготовка, консултиране и/или 

изпълнение на поставена от обучителя задача, за които следва да е налице документиран 

резултат.  

(3) За участие в обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти, извършвано от организации по чл. 191, т. 1 и 2, не може да се присъжда 

по-малко от един квалификационен кредит. Един квалификационен кредит се присъжда 

за:  

1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 

академични часа са присъствени;  

2. подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от 

международно, национално или регионално ниво;  

3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание.  



(4) Квалификационни кредити се присъждат от институциите и организациите по чл. 

191, т. 1 и 2 и се удостоверяват с документ за допълнително обучение по чл. 194, ал. 1, т. 

1.  

(5) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да 

придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за 

повишаване на квалификацията по програми на организациите по чл. 191, т. 1 и 2. 

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, 

която предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна 

подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се 

определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено 

изискването на ал. 2, т. 1 за броя присъствени академични часове.  

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:  

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел 

кариерно развитие;  

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране при 

промяна на местоработата. 

 

 

РАЗДЕЛ IX- ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ  

СТЕПЕНИ ОТ УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

 

Чл. 74 л.(1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 

специалисти може да придобиват последователно следните професионално-

квалификационни степени (ПКС):  

1. пета професионално-квалификационна степен;  

2. четвърта професионално-квалификационна степен;  

3. трета професионално-квалификационна степен;  

4. втора професионално-квалификационна степен; 

 5. първа професионално-квалификационна степен.  

(2) Професионално-квалификационни степени освен лицата по ал. 1 може да 

придобиват:  

1. експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните 

обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските 

администрации, които изпълняват контролни,организационни и методически функции, 

притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването 

имат необходимия учителски стаж;  

2. инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават 

професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването имат 

необходимия учителски стаж;  

3. лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на 

учителите, които притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на 

кандидатстването имат необходимия учителски стаж.  

(3) Обученията на педагогическите специалисти и на лицата по ал. 2 за придобиване на 

професионално-квалификационни степени се осъществяват от висши училища, 

създадени по реда на Закона за висшето образование.  

(4) Процедурата по присъждане на ПКС се осъществява от департамент на висше 

училище, което провежда обучение за придобиване на професионална квалификация 

„учител“ и има програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната 

подготовка.  



(5) Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със 

свидетелство по образец (приложение № 17 от Наредба №15). 

Чл.74 м.(1)Изискванията към педагогическите специалисти – кандидати за придобиване 

на професионално-квалификационна степен, са:  

1. да са придобили предходната професионално-квалификационна степен най-късно в 

годината, предхождаща годината на кандидатстване;  

2. да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на кандидатстването;  

3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на 

труда, освен ако е заличено. 

 (2) Изискванията към лицата по чл. 55, ал. 2 – кандидати за придобиване на 

професионално-квалификационна степен, са:  

1. да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на пред - 

ходната професионално-квалификационна степен;  

2. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на 

труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено. 

 

РАЗДЕЛ X- ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛИТЕ, 

ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл.74 н.(1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио 

постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата 

длъжност.  

(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите 

резултати и професионалното развитие. 

 (3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 

материали, които доказват:  

1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на 

децата/учениците, с които работи;  

2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в 

образователния процес;  

3. участие в реализиране на политиките на институцията;  

4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.  

(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия 

специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на 

дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и 

образователни резултати.   

(5) Професионалното портфолио има следните функции:  

1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, 

доказателства за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити 

компетентности; 

2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез 

определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за 

професионално развитие;  

3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна 

област – професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в 

личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага 

формирането на умения за обективна самооценка на резултатите от дейността;  

4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и 

информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, 

обществения съвет, експерти от регионалното управление на образованието, инспектори 

от Националния инспекторат по образованието и общината за потребностите и за 

търсенето на възможности за развитие.  

Чл. 74 о. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:  



1. общи данни – име, образование, допълнителни квалификации;  

2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;  

3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;  

4. материали от участие в професионални форуми.  

Чл. 74 п. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна 

година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на 

документи и други материали. (2) Професионалното портфолио е на хартиен носител 

или в електронен формат 
 

Глава четвърта – Участници в предучилищното възпитание и в 

училищното обучение 

Раздел I - Деца и ученици: 
 

Чл. 75.Децата в ПГ/ако има такава/се отглеждат,възпитават и обучават при 

условия,които гарантират: 

1.равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;  

2.техните права, свобода и сигурност;  

3.зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;  

4.възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;  

5.приобщаване към националните традиции и културните ценности.  

Чл. 76.Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна 

роляза постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

Чл. 77.Ученикът има следните права: 

1.да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както 

и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми или 

факултативните учебни часове, при спазване изискванията на нормативните актове;  

2.да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата 

и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - 

при постъпването му в училище, в началото на всека учебна година, както и при 

поискване;  

3.да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие и 

избора на образование и/или професия, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в 

съответствие с неговите потребности, желания и способности;  

4.да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита 

при накърняване на правата и достойнството му;  

5.да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия 

и по ред, определени в нормативен акт;  

6.да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от 

директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и 

способностите си;  

7.да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на 

ученическо самоуправление;  

 да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в 

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за 

развитието на училищната общност, както следва:  

 похвала от директора на училището или ПС с вписване в дневника на класа и 

ученическата книжка на ученика;  

 похвална грамота - специална награда „Климентов отличник”;  

 значка на името на патрона, която се присъжда на ученици завършили с 

отличен успех основната степен на образование.  

 наградите се присъждат от ПС по писмено предложение на класния 

ръководител.  



 директорът и учителите могат да изпращат благодарствени писма до 

родителите за достойни прояви на техните деца.  

9.да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на 

цялостната училищна дейност;  

10.да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, 

засягащи негови права и интереси.  

11.да участва в работата на ПС, при обсъждане резултатите от обучението, 

награждаване и наказване на ученици;  

12.да посещава училищната библиотека извън учебните часове, като спазва правилата 

за поведение, които осигуряват нормалната дейност, съгласно Инструкцията за 

дейността на училищната библиотека;  

13.да получава документ за завършен клас, степен на образование или за преместване в 

друго училище, само ако НЕ дължи книги, учебници или друго имущество на 

училището. Документът се изготвя от класния ръководител след представяне от 

ученика на контролен лист, подписан от завеждащия училищната библиотека и МОЛ в 

училището.  

14.Да получава библиотечно-информационно обслужване. 

15.  Да участва в проектни дейности. 

Чл. 78.(1) Ученикът има следните задължения: 

1.Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му 

традиции. 

2.Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми 

на обучение. 

3.Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

ученик и на добрите нрави, което включва:  

• подходящи прически;  

• блузи и бодита с недълбоки деколтета;  

• в часовете по физическо възпитание и спорт и модул – задължителното 

облекло включва: анцуг и спортни обувки, които се ползват само в часа 

по ФВС;  

• не се допуска облекло в училището, което включва шапка, къси 

панталони и поли, потници, джапанки, обувки с висок ток, блузи с гол 

гръб, дълбоко деколте или разголващи части от тялото, прозрачно 

облекло, откриващо бельото; 

• не се допуска учениците да посещават училище слакирани нокти, грим, 

дамски чанти вместо ученически;  

• не се допуска учениците да посещават училище с пиърсинг и 

екстравагантни накити. 

4.Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не 

прилага физическо и психическо насилие. 

5.Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и 

алкохол. 

6.Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по 

време на час. 

7.Да не използава училищната електрическа мрежа за зареждане на лични мобилни 

устройства. 

8.Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, 

както и на съучениците си по време на учебните часове. 

9.Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 

10.Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето. 

11.Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. 



12.Да носи ученическата си книжка и бележника за кореспонденция в училище и да я 

представя при поискване на педагогическите специалисти или директора. 

13.Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него и да я представя на 

охранителя и при поискване от представители на различните институции.  

14.Да изпълнява задълженията си, определени със ЗПУО и с този правилник. 

15.Да посреща и изпраща учителите със ставане на крака и групов поздрав. 

16.Да пристига в училище най-малко 10 минути преди началото на първия час. 

17.Да използва тетрадки, моливници, несесери и други пособия, които отговарят на 

възрастовите особености на учениците, възпитават в естетика и не съдържат 

нецензурни или агресивни послания. 

18.Да проявява бдителност за личната си безопасност, както и за безопасността на 

съучениците си като информира охранителя, дежурен учител или класен ръководител 

при откриване на подозрителен предмет или вещество в района на училището.  

19.Да участва в обучения и в проиграване на действия при възникване на кризи от 

различен характер, с цел справяне в кризисни ситуации.  

20.ПДУ може да вмени и други права и задължения на учениците, доколкото те не 

противоречат на ЗПУО. 

 

Чл. 78а. Ученикът – отговорник на класа, има следните задължения: 

1.да бъде избран от паралелката за една учебна година;  

2.да следи за опазването на МТБ и хигиената заедно с дежурните ученици;  

3.да бъде помощник на класния ръководител;  

4.да представлява класа в Ученическия съвет. 

5.при отсъствие, неговите функции да се поемат от заместника му, който се определя от 

класния ръководител;  

Чл. 78б.Ученикът – отговорник на група по ЧЕ,ТП/,ИУЧ, ФУЧ или ИКТ, 

има същите задължения като ученикът – отговорник на класа.  

Чл. 78в. Дежурният ученик има следните задължения: 

1.  Дежурният ученик пристига 20минути преди първия учебен час – 07.40 ч 

2.При отсъствие на дежурния за деня ученик, мястото му се заема от следващия номер 

по ред в класа.  

Чл. 78г.Ученикът – вътрешен дежурен в класа, има следните задължения: 

1.Отговаря за съхранението на ключа от класната стая. Отключва я в началото на 

учебните занятия и я заключва след всяко напускане на класа.  

2.Оглежда класната стая в началото и в края на учебните занятия и ако установи 

някакви материални щети, веднага съобщава на дежурния учител. В противен случай 

щетите са за негова сметка.  

3.Проветрява класната стая, изчиства дъската, оставя я чиста и след последния час.  

4.Следи за хигиената, реда и опазването на имуществото в класната стая.Ако се 

констатират материални щети, информира дежурния учител и/или класния 

ръководител, а при отсъствието им - директора.  

5.Уточнява и съобщава на преподавателя отсъстващите ученици за часа.  

Чл. 78д.(1) Ученикът – външен дежурен в класа, има следните задължения: 

1.Отговаря за хигиената и опазването на имуществото в коридора по протежение на 

класната стая. При констатирани щети и нарушения съобщава на дежурния учител. В 

противен случай щетите са за негова сметка.  

2.Помага на учителите при пренасяне и работа с учебно-технически средства /УТС/.  

3.Уведомява училищното ръководство в случай, че учителят не се яви до15 минути 

след началото на учебния час. 

(2) Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява 

физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и 

полови различия, се наказва с наказанията, разписани в ЗПУО и в този правилник. 



(3) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник, е нарушение на 

училищната дисциплина. 

Чл. 79.(1)Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1.при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който 

членува;  

2.поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, 

при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 

организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след 

потвърждение от родителя.  

3.до 3 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от 

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за дететодо класния 

ръководител, входено по надлежен ред;  

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора 

на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което 

подробно се описват причините за отсъствието, входено по надлежен ред. 

(2) За освобождаването на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт за 

определен период от време се представя медицинска бележка, издадена от личния или 

лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика, мотивът за 

освобождаване и срокът за освобождаване.  

1.Учениците могат да бъдат освободени и по здравословни причини от изучаване на 

предмета “Физическо възпитание и спорт” за учебен срок или година чрез протокол на 

ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на РЕЛКК, която има 

предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години.Когато учениците са 

освободени от изучаване на учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” за 

цялата учебна година, за срочни и годишни оценки се записва текст “ОСВОБОДЕН”.  

2.Учениците, освободени от изучаване на учебния предмет “Физическо възпитание и 

спорт”, по време на учебния час задължително присъстват в часа като изпълняват 

длъжността на технически секретар на преподавателя, изработват таблици, графики, 

табла и др. 

Чл. 80.(1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.  

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно 

отсъствие. 

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина по чл. 62, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, 

класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в 

телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за 

отсъствието.  

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки 

учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл. 80а.(1) За ученик, обучаван в дневна форма,чиито отсъствия не позволяват 

оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от ЗУЧ 

и ИУЧ, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед 

условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок 

и/или учебната година. 

(2)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.  

(3)В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма 

оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.  



(4)Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със СОП-на 

ресурсноподпомагане, не се отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл. 81.(1) За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно писмено 

уведомява родителя или настойника на ученика.  

(2)Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно 

се вписва в ученическата книжка – до 4-то число на месеца.  

Чл. 82. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, и след 

изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение, на ученика се налагат следните санкции: 

1. забележка:  

1.1.Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини - до 5 отсъствия. 

1.2. Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете. 

1.3. Използва мобилните си телефони по време на учебните часове 

1.4. Употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището. 

1.5. Не спазва правилата за поведение в паралелката и в училището; 

1.6. Създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му 

задължения. 

1.7. Не опазва материално-техническата база и чистотата на територията на 

училището  

1.8.Неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището, 

във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

1.9. Системно непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка и 

за вписване на оценки  

1.10.Влиза в конфликтни ситуации с ученици и учители 

1.11.Явяване в училище във вид и облекло противоречащо на този правилник 
2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

2.1. Следпредприети дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение и при системност на нарушения ( повече от две констатирани 

нарушения), носещо предложение „Забележка“. 

2.2. При направени до 10 отсъствия по неуважителни причини. 

2.3. 3а умишлено увреждане или кражба на лично или училищно имущество/ 

учебници. 

2.4. Поведение, с което се накърнява авторитета на преподавателя. 

2.5. Проявява агресия и насилие спрямо ученици и учители. 
3. предупреждение за преместване в друго училище;  

3.1.Следпредприети дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение и при системност на нарушения ( повече от две констатирани 

нарушения). носещи предложение „Забележка“ и/или „Преместване в друга 

паралелка“ 

3.2. За допуснати до 15  неизвинени отсъствия за учебната година 

3.3. Влизане в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от 

употребата на наркотични средства. 

3.4. Предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на 

преподаватели и други лица в училището. 

3.5. Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети 

лица в сградата и района на училището. 
4. преместване в друго училище: 

4.1.При наложена вече санкция „Предупреждение за преместване в друго 

училище“ и следпредприети дейности за мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение всяко друго провинение, носещо предложение 

„Забележка“ или „Преместване в друга паралелка“  или „Предупреждение за 

преместване в друго училище“ 

4.2. За допуснати над 20 неизвинени отсъствия през учебната година 



4.3. За побой и особено тежко посегателство над личността на ученик 

4.4. За кражба и унищожаване на училищна документация. 

4.5. За носене на оръжие, внасяне и използване на вредни за здравето на човека 

химически вещества. 

4.6. Хвърляне на пиратки в сградата и двора на училището; 
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, 

навършили 16-годишна възраст; 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да 

го отстрани до края на учебния час, за което не отбелязва неизвинено отсъствие. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло и/ или във вид, които са в нарушение 

на ПДУ, 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 родителя. 

(5) За ученик с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемното поведение.  

(6) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението, както и възрастовите и 

личностните особености на ученика. 

Чл. 83.(1)За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

(2)Санкциите по чл. 82, ал. 2 и 3 се налагат се налагат независимо от санкциите по чл. 

82, ал. 1.  

(3)Санкциите по чл. 82, ал. 1, т. 5 се налагат само на ученици, навършили 16 години. 

(4)Санкциите по чл. 82, ал. 1 т. 3 и 4 не се налагат на ученици в класовете от 

начален етап. 

(5)Санкциите „преместване в друго училище” и „преместване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение” се налагат за тежки или систени нарушения. 

(6)Санкции не се налгата на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 

или нарушение на здравето, посочено в медицински документ. 

(7)Противообществените прояви на учениците се разглеждат от УКПППУ, която 

съставя протокол и при нужда предава случаите за разглеждане и съдействие от страна 

на Отдел „Закрила на детето“, Местната комисия борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, ДПС и ОДП. 

Чл. 83а.(1)Санкциите и мерките са срочни. 

(2)Срокът на санкциите е до края на учебната година.  

(3)Когато санкциите по чл. 82, ал. 1, т. 2 - 5 са наложени до 30 учебни дни преди края 

на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.  

(4)Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно, 

по реда, по който са наложени. 

(5)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. 

(6)Заличаването се отбелязва в ученическата книжка. 

Чл. 83б.(1)Видът и срокът на санкциите се определят,като се отчитат видът, тежестта 

на нарушението и личностните особености на ученика. 

(2)Санкциите по чл. 82, ал. 1, т. 4 и т. 5 се налагат като крайна мярка при тежки или 

системни нарушения.  

(3)Санкциите по чл. 82, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия: 

1.“Забележка” – за 5 /пет/ неизвинени отсъствия. 

2.“Предупреждение за преместване в друго училище” – до 15 /петнадесет/неизвинени 

отсъствия. 



3.“Преместване в друго училище до края на учебната година “ – над 20 /двадесет/ 

неизвинени отсъствия.  

Чл. 83в.(1)Санкциите по чл. 82, ал.1, т. 1 и т. 2 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. 82, ал. 3 се налага със заповед на директора.  

Чл. 83г.(1) Класният ръководител уведомява родителя за извършеното от ученика 

нарушение и за правото на родителя да присъства на изслушването на ученика в 

определен ден и час.  

(2)Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.  

(3)Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или 

педагогически съветник, при което устно и/ или писмено ученикът обяснява фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.  

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат 

поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и 

ученици.  

(5)За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 82, ал. 1 директорът 

задължително уведомява писмено родителя, а в случаите по чл. 82, т. 3-5 и съответните 

териториални структури за закрила на детето. 

(6) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 

родител или оправомощено с декларация от родителя лице, а непълнолетният ученик 

извършва всички действия лично, с писменото съгласие от родител. 

(7) Родителят има право да бъде част от процедурата по налагане на санкцията по 

условия и ред, определени с ДОС за приобщаващото образование. 

(8) Конкретните условия за налагане на санкцията се определят с ДОС за 

приобщаващото образование. 

Чл. 83д.(1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението по чл. 83в, ал. 1 

(2) В заповедта за налагане на санкциите се посочват видът на санкциите, срокът и 

мотивите за налагането им. 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването и на ученика и на родителя 

му, а заповедта за налагане на санкцията по чл. 82, ал. 1 т. 4 и на началника на РУО. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред началника на 

РУО-за общинските училища или при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 83е.(1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция от класния ръководител.  

(2) Ученикът, на когото е наложена санкция по чл. 82, ал. 1, т. 4 продължава 

обучението си в другото училище при условия и ред, определени със заповед на 

началника РУО. 

Чл. 83ж.(1) При налагане на мярката по чл. 82, ал. 2 ученикът няма право да напуска 

училището по време на отстраняването си, за което не му се пише неизвинено 

отсъствие. Отстраненият от час ученик се поема за психопедагогическо въздействие от 

свободният за часа педагогически специалист.  

(2) При налагане на мярката по чл. 82, ал. 3 за времето на отстраняване наученика се 

отбелязват неизвинени отсъствия. 

(3)Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 82, ал. 1, т. 1-3  за срока на мярката се 

лишава от правото да участва в представителни прояви от името на училището.  

(4)При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват 

учениците, на които не е наложена мярката по чл. 82, ал. 1, т. 4.  

 



Глава четвърта – Участници в предучилищното възпитание и в 

училищното обучение 

Раздел III – Родители: 
 

Чл. 84.(1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществява чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучение, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация или поведението на ученика го прави 

необходимо. 

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

кореспонденция, ученическата книжка и телефон. 

(3) Средство за постоянна връзка между училището и семейството на ученика може да 

бъде и електронната поща на един от родителите. 

(4) 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 ръководството на училището, класния ръководител или с другите 

педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 

страни време;  

3.да се запознаят с училищния учебен план, ПДУ и другите нормативни документи, 

касаещи обучението и възпитанието на ученика; 

4.най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училище по въпроси, свързани с образованието, кариерното ориентиране и 

личностното развитие на децата им; 

5.да бъдат избирани в Обществения съвет на училището; 

6.да участват в родителските срещи;  

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

8.да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;  

9.да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;  

(3) Родителите имат следните задължения: 

1.да осигуряват редовната посещаемост на ученика в училище, като уведомяват 

своевременно в случаите на отсъствие на ученика;  

2.да съдействат за издигане авторитета на училището и неговото финансово и 

техническо осигуряване;  

3.да спазват ПДУ и да съдействат за спазването му от страна на ученика; 

4.да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

5.да участват в родителски срещи; 

6.да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността 

на училището при записване на детето или ученика;  

7.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;  

8.редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за 

уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в 

училищната среда;  

9.да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител, директора или друг педагогически специалист в удобно за двете 

страни време;  



10.родителите, чиито деца се обучават с самостоятелна форма на обучение по чл. 112, 

ал. 1, т. 2 от ЗПУО са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от този 

закон, да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, 

както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, 

индивидуалните потребности и интереси на детето; 

11.да възстановяват материалните щети, нанесени по вина на ученика – със собствен 

труд и собствени парични средства – в срок до 3 дни;  

12.да възстановят стойността на учебник или самия учебник, получен от училището, 

ако при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на тяхното 

дете, учебникът е негоден за употреба или изгубен;  

13. да отстраняват за своя сметка неблагоприятните последици, предизвикани от 

замърсяване по какъвто и да е начин на училищната сграда и двора - в срок от 3 дни.  

Чл.84 а. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително 

предучилищно или училищно образование, в училище, се наказват с глоба в размер от 

50 до 150 лв. 

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително 

училищно образование, записани в дневна или комбинирана форма на обучение в 

училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. 

(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното 

обучение по чл. 124, ал. 2от ЗПУО /За учениците от I до ІІІ клас включително, които не 

са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и 

учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „Слаб (2)“по учебен предмет 

задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на директора на училището/, се наказват с 

глоба в размер от 50 до 150 лв.  

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 

до 500 лв. 

 

Глава пета – Управление на системата на народната просвета  

Раздел I - Органи за управление: 
 

Чл. 85.(1)Органите за управление на системата на образованието са Министерството на 

образованието и науката, министърът на образованието и науката, регионалните 

управления по образованието и директорът на училището. 

Чл. 86.(1)Орган за управление и контрол на ОУ „Свети Климент Охридски” гр. Видин е 

директорът. 

(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.(3) 

Директорът по ал. 1 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.(4) В изпълнение на своите правомощия директорът издава 

заповеди. 

(5) Административните актове на директора могат да се оспорват по административен 

ред пред началника на РУО. 

Чл. 86 а.(1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се 

замества от определен със заповед за всеки конкретен случай от определен със заповед 

педагогически специалист от училище. Заповедта се издава от директора, а при 

невъзможност - от началника на РУО. 

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, началника на РУО 

сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността 

„директор“.Чл. 86 б.(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, 

включително и заместник-директора. 

(3) Директорът е председател на педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да  

участват представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва 

училището, ученици, както и други лица. 

(5) Директорът, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено 

представителите на обществения съвет на заседанията на педагогическия съвет, като им 

предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат 

обсъждани. 
Чл. 87.(1) Длъжността "директор" на общинско училище се заема въз основа на 

конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл. 213, ал.2 и 

чл.217, ал.5 от ЗПУО . 

(3)При отсъствие на директора на училището за срок по-дълъг от 60 календарни дни 

началникът на РУО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на 

длъжността "директор".  

(5) При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 60 календарни дни, 

директорът определя със заповед за всеки отделен случай свой заместник от 

педагогическите специалисти в институцията. 

 

Глава пета – Управление на системата на народната просвета  

Раздел II - Педагогически съвет: 
 

Чл. 88.(1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1.приема стратегия за развитие на училището заследващите четири години с приложени 

към нея план за действие и финансиране;  

2.приема правилника за дейността на училището;  

3.приема училищният учебен план;  

4.приема формите на обучение;  

5.приема годишния план за дейността на училището; 

6.приема мерки за повишаване качеството на образование; 

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

8.приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвимите групи; 

9.предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

10.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;  

11.определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на 

нормативните актове;  

12.приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

13.прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции;  

14.определя дейностите извън държавните образователни стандарти и приема програми 

за осъществяването им.  

 

15.взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение;  

16.обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за 

дейността й;  

17.определя ученически униформи;  

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



19.участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност; 

20.запознава се с бюджета на училището и с отчетите за неговото изпълнение; 

21.упражнява и други пълномощия, определени с нормативен акт; 

Чл. 89.(1)Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически 

специалисти.  

(2) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представителите на обществения съвет, училищното настоятелство, 

медицинското лице което обслужва училището, ученици, както и други лица.  

(3) 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. 90.(1) Педагогическият съвет работи по тематичен план, който е неразделна част от 

годишния план на училището. 

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко 

от 2/3 от числения му състав. 

(3)За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.  

Чл. 90а (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и 

за граждански контрол върху управлението му, който: 

1. се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия 

орган и най-малко трима представители на родители на ученици от училището.  

2. Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на училището. На събранието се определя броя на представителите и се 

избират резервни членове на Обществения съвет. 

3.  Председателят на Обществения съвет се избира от членовете му. 

4. Членовете на Обществения съвет се избират за период не по-дълъг от три години. 

(2) Обществения съвет се свиква на заседание най-малко четири пъти годишно, като 

едно от заседанията задължително се провежда в началото на учебната година. 

(3) С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на училището 

участват: 

1. трима представители от ученическото самоуправление. 

2. един представител на училищното настоятелство. 

(4) В заседанията на Обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

училището, на РУО, експерти, синдикати, юридически лица с нестопанска цел и други 

заинтересовани лица. 

(5) Директорът: 

1.  има право да присъства на заседанията и да изразява становище; 

2. е длъжен да предоставя всички сведения и документи при поискване от Обществения 

съвет; 

3. при необходимост да отправи искане до председателя на Обществения съвет за 

свикването му.  

(6) 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 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, което получава средства 

от държавния бюджет;  

5.съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение 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.  

(7) При неодобрение от Обществения съвет на актовете по ал. 6, т. 1 и 6 те се връщат 

смотиви за повторно разглеждане от Педагогическия съвет. При повторното им 

разглеждане Педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно 

решение.  

(8) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет 

се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.  

Чл. 91.(1) Училищните настоятелства са независими доброволни сдружения за 

подпомагане на дейността на училището. 

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

(3)Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат съгласно 

разпоредбите на ЗПУО, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните 

устави.  

(4)С цел изграждане облика на училището, училищното настоятелство може да 

предлага на Педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни 

символи и ритуали.  

(5) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището, родители, 

учители или общественици, чрез покана за участие в учредително събрание, 

публикувана в средствата за масово усведомяване или лично да заинтересованите лица.  

(6) Органи на настоятелството са общото събрание и съвета на настоятелите.  

(7) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 

четири години. 

(8) На свое отделно заседание Съветът на настоятелите избира измежду членовете си 

председател на училищното настоятелство. 

(9) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното 

настоятелство.  

(10) УН може: 

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

училището и контролора целесъобразното им разходване;  

2. съдейства за обогатяване на материално-техническата база на училището, като 

осигурява по избран от него начин средства, съгласно Устава за дейността си; 

3. съдейства при организирането на храненето, осигуряването на транспорт и при 

решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от 

училището; 

4. съдейства за реализиране на програми по проблемите на децата и учениците, на 

занимания по интереси, организиран отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; 

5. организира и подпомага обучение на родители по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 



6. организира обществеността за подпомагане на училището; 

7. сигнализира компетентните органи при извършване на нарушения в системата на 

училищното образование; 

 8.  да провежда извънкласни и извънучилищни дейности, спортни, естетически и други 

занимания по желание на учениците; 

Чл. 92 (1) Ученическият съвет (УС) е организация на учениците от училището,която е 

сформирана на основата на доброволческия принцип. Всяка паралелека излъчва 

представител за училищното ученическо самоуправления в УС. Избраните 

представители избират председател и и определят правила за работа.  

Целта на УС е:  

1.Да обединява учениците в училището около идеята за ученическо самоуправление, 

съобразно спецификата на училищната програма и учебно-възпитателната дейност.  

2.Да съдейства за организирането на училищните дейности в съответствие с 

потребностите на учениците.  

3.Да дава идеи, предложения и свободно и достойно да участва в управлението на 

училището.  

 

Глава шеста – Задължителна документация в училището: 
 

Чл. 93.Води се съгласно ДОС за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование от отговорници на документацията, 

определени със заповед на директора в началото на учебната година. 

 

Глава седма – Финансиране на училището: 
 

Чл. 94.(1) Финансирането на дейности в общинското училище се осъществява със 

средства от държавния бюджет чрез МОН и други министерства и ведомства, чрез 

общинските бюджети, европейски фондове и програми и други източнице. 

(2)Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по 

стандарти, се определят с ДОС за финансиране на институциите. 

(3)Училищата могат да реализират приходи в левове и във валута за подпомагане на 

издръжката и развитието на материално-техническата им база в съответствие с 

нормативните актове.  

(4)От 2008 г. училището е на делегиран бюджет по ЕРС за ученик.  

(5)Финансиращ орган е Община Видин.  

(6) Финансовото обезпечаване на дейностите в училището се извършва чрез:  

1.приходи от бюджета на училището за издръжка;  

2.средства от собствени приходи – наеми; 

3.приходи от права на интелектуална собственост;  

4.средства, предоставени от УН;  

5.средства, предоставени от дарители; 

6.   други средства, определени с нормативен акт.  

 (7) Средствата, предоставени от дарители се приемат, завеждат и отчитат по 

надлежния ред, съгласно ДОС за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Чл. 95.(1)Директорът на общинското училище разработва проект за бюджет в 

съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган. 

(2) След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава 

бюджет/бюджетна сметка на второстепенните разпоредители с бюджети, а директорът 

осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган. 

 

Допълнителни разпоредби: 



 
§ 3а.По смисъла на този правилник: 

1. "наименование на училище"е видът,името и номерът на училището; 
 
2. "деца и ученици със специални образователни потребности" са деца и 
ученицисъс сензорни, с физически, с множество увреждания, с умствена изостаналост, 
с обучителни трудности, с езиково-говорни нарушения;   
3. "ресурсен учител" е учител-специален педагог,който допълнително 
подпомагаинтегрираните деца и ученици със специални образователни потребности в 
учебния процес и в извънучилищните дейности за оптимално усвояване на учебното 
съдържание, интелектуално, психическо и социално развитие и адаптиране в общата 
учебна среда;   
4. "ресурсен център" е обслужващо звено-юридическо лице,на бюджетна 
издръжка,включващо екип от специалисти, които подпомагат интегрирането на деца 
със специални образователни потребности;   
5. "подкрепяща среда" е достъпна архитектурна среда и подходяща 
информационнасреда (учебно-технически средства и апаратура, дидактически 
материали, учебни помагала и др.) в училището, в което се обучават и възпитават деца 
и ученици със специални образователни потребности, непрекъсната психолого-
педагогическа подкрепа от екип от специалисти, както и осигуряването на 
индивидуални програми и програми по специалните учебни предмети;  
 
6. "Конфликт на интереси"е конфликт на интереси по смисъла на ЗПУО.  
7. "Дете в риск" е дете: 
 

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 
родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;  
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго  
нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;  
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 
нравствено, интелектуално и социално развитие;  
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани 

от специалист; 

 д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от 

училище. 

 
8. „Домашно насилие” е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално 
или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното 
ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо 
лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или 
във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху 
дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби: 
 

§ 7. (1) До приемането на държавното образователно изискване за учителската 

правоспособност и квалификация заемането на длъжностите се извършва съгласно 

Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или 

"възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и 

правоспособност. 




